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ABCD-metho

'Ondersteunen

Opbouwwerkers en hulpverleners moeten niet komen
met oplossingen, maar zorgen dat bewoners op basis
van hun vaardigheden aan
de slag gaan in de wijk,
vindt de Amerikaanse hoogleraar John McKnight. Sinds
hij drie jaar geleden op
bezoek was in ons land,
experimenteren in een
groeiend aantal wijken
bewoners met zijn ABCDmethode. Voor het LSA
reden daar op 24 april in
Haarlem een praktijkdag
aan te wijden.
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Tips van McKnight
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