Lezingen en meer* in het

Donderdag 20 november 2014

Uitnodiging Mulock Houwer-lezing 2014
Geachte heer, mevrouw,
Graag nodigen het Nederlands Jeugdinstituut, Pro Juventute, de Canon Sociaal Werk en het Kinderrechtenhuis u
uit voor de vierde Mulock Houwer-lezing. De lezing vindt plaats op donderdag 20 november 2014, op de dag dat
het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 25 jaar bestaat.
De Mulock Houwer-lezing, ‘Jongeren die er toe doen. Zelfbestuur in de jeugdhulp’, wordt dit jaar verzorgd door
prof. dr. Wim Slot, emeritus hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De lezing
staat in het teken van de mogelijkheden en veerkracht van kinderen en zelfbestuur, uitgangspunten waarmee
Mulock Houwer in zijn tijd al experimenteerde en wat in het nieuwe jeugdstelsel, actueler is dan ooit.
De nieuwe Jeugdwet veronderstelt, naast de transitie van de jeugdhulp, ook een inhoudelijke vernieuwing.
De jeugdhulp moet beter aan gaan sluiten bij de leefwereld en de eigen oplossingen van kinderen, jongeren en
ouders. Het idee is dat het beter benutten van de kracht en veerkracht waarover kinderen, jongeren, ouders en
hun informele netwerk beschikken, kan zorgen voor duurzamere oplossingen van problemen en een grotere
zelfredzaamheid van de betrokkenen. Wim Slot zal aan de hand van de uitkomsten van psychologisch onderzoek
en zijn eigen ervaringen de begrippen ‘eigen kracht’, ‘veerkracht’ en ‘zelfbestuur’ in historisch perspectief
plaatsen. Vervolgens gaat hij in op de vraag of de ambitie van de nieuwe Jeugdwet en de inspanningen van
professionals en burgers er inderdaad toe zullen leiden dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien tot
actieve burgers die hun kracht kunnen aanwenden om tot zelfredzaamheid en participatie te komen.
Voorafgaand aan de lezing geeft publicist Maurice van Lieshout een presentatie over zijn onderzoek naar de
140-jarige geschiedenis van Maatschappij Zandbergen voor jeugd- en opvoedhulp. Hij doet dat aan de hand
van een aantal innovaties die kenmerkend zijn voor het werk van Zandbergen, zowel van pioniers als Scheltema,
Ortt en Mulock Houwer als van hun naoorlogse en hedendaagse opvolgers.
Plaats: Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden
Tijd:
16:00 – 18.30 uur (vanaf 15.30 uur ontvangst met koﬃe en thee)
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u tijdig aan bij:
Defence for Children, via e-mail: info@defenceforchildren.nl. U kunt het aanmeldingsformulier
hier downloaden: http://www.kinderrechtenhuis.nl/p/-/205/mulock-houwer-lezing
Voor meer informatie kunt u bellen met Alexandra Barendsen of Jolien Verweij
van Defence for Children op telefoonnummer 071 516 09 80.
De initiatiefnemers van de Mulock Houwer-lezing willen dat het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en
invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht krijgen in de huidige jeugdzorg en
kinderbescherming. De naam van de lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock
Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de jeugdzorg een grote rol speelde en veel
aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving. Wie zich verdiept in het gedachtegoed van Daan Mulock Houwer zal
verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.
Met dank aan Stichting Utopa.
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