WAAR IS JOS VAN DER LANS?
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schade lijdt, soi. Dat is ook conspiracy of
silence.
De samenzwering van het zwijgen is de
eerste reflex in de publieke sector;
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verraadt je collega niet, je zegt niks lulligs
over een andere instelling. Lemstra wil
daar het mes in zetten en ik had het hem
graag live zien vertellen op zijn persconferentie in Enschede. Maar ik moest het doen
met een optreden van mijn oud-collega bij
NOVA, waar hij voorstellen deed om het
professionele zwijgcomplot te doorbreken
De presentatie van de VLaamse versie van de Canon Sociaal Werk op zondag 13 september 2009 in het Maagdenhuis in Antwerpen .
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Jos van der Lans is cultuurpsycholoog en
publicist. Zie: www.josvdlans.nl
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Een prachtige omschrijving, in het Neder-
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