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 Drijfveren, dilemma’s en levenslessen van ontwikkelingswerkers 

10 september 2010 Nieuw: Grenzeloos gedreven 

  

 

 
Janneke Juffermans laat met haar boek Grenzeloos gedreven een opvallend geluid 

klinken binnen het huidige debat over ontwikkelingssamenwerking. Waar de politiek 
zich op dit moment, onder druk van een nieuwe coalitie, vastbijt in de discussie over 
de herverdeling van gelden en de relevantie van de sector an sich, focust Juffermans 
vooral op de persoonlijke kanten van ontwikkelingswerk. In de serie interviews, met 
bekende en minder bekende ontwikkelingswerkers, laat Juffermans zien welke 
impact het werk binnen de sector op het persoonlijk leven heeft. 
 

Grenzeloos gedreven bevat een kleurrijke verzameling verhalen over de drijfveren, 
ambities en levenslessen van een breed scala aan ontwikkelingswerkers. Het boek 

vult hiermee een hiaat binnen het debat over ontwikkelingssamenwerking, want er 
wordt vreemd genoeg weinig over deze onderwerpen gesproken, zowel binnen 
politieke en maatschappelijke discussies, alsook tussen ontwikkelingswerkers 
onderling. Uit de openhartige verhalen van de geïnterviewden in het boek blijkt 

onder meer dat ontwikkelingssamenwerking een werkveld is waar mensen met hart 
en ziel betrokken zijn.  
 
“In ons vak is het persoonlijke en het professionele sterk met elkaar verbonden.” 
(ontwikkelingswerker Cora van Oosten) “Wederzijds vertrouwen is het 
allerbelangrijkst in ontwikkelingssamenwerking.” (Maarten Bosman) 
 

Juffermans brengt met haar boek zowel de positieve als de negatieve aspecten van 
ontwikkelingswerk aan de oppervlakte. De inspiratie die het vak geeft, maar ook de 
moeilijke afwegingen die bijna dagelijks door ontwikkelingswerkers worden gemaakt. 
In het boek zijn nog niet eerder gepubliceerde opvattingen van kopstukken uit het 
werkveld te lezen, zoals van Louk de la Rive Box en Jan Pronk.  
 

“Als er ergens een conflict was wilde ik er altijd naar toe om het met mijn eigen 

zintuigen te ervaren”  
(Jan Pronk) 
 
Janneke Juffermans is afgestudeerd in pedagogiek en crossculturele psychologie. Ze 
schrijft als freelancer voor onder andere de bladen IS en Vice Versa. 
 

Presentatie 
Op 22 september zal om 16.00 uur de officiële boekpresentatie plaatsvinden in het 
Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, 2518 AX Den Haag.  
Er wordt een rondetafelgesprek gehouden rond de verschillende thema’s uit het boek 
Grenzeloos gedreven, met o.a . Babah Tarawally, Louk de la Rive Box en Jan Pronk. 
Aan laatstgenoemde zal ook het eerste exemplaar van Grenzeloos gedreven worden 
uitgereikt. 
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Boekgegevens 
Titel Grenzeloos gedreven. 
Auteur: Janneke Juffermans, ISBN 9789460221200 
Paperback, 224 pagina’s, € 17,50 

Uitgever: KIT Publishers in samenwerking met Vice Versa, vakblad over 
ontwikkelingssamenwerking. 
Verkrijgbaar in boekhandel, bij de uitgever en via internet. 
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