Bezoek uit New York aan MWD & AKMI
Van maandag 15 tot vrijdag 19 februari hebben het
AKMI en de opleiding MWD twee Amerikaanse Social
Work onderzoekers op bezoek: Deborah Padgett 1,
Kendall Atterbury 2 & Emmy Tiderington. 3
Veel nieuwe methoden in het sociaal werk
(bijvoorbeeld het krachtgericht werken) komen uit
Amerika. In Amerika is ook veel ervaring met een
grote aanspraak op eigen kracht. Dit is een mooie
kans om uit eerste hand te horen hoe dit er uit ziet en hoe hier mee om te gaan.
Tijdens het bezoek zijn er vier publieksbijeenkomsten 4:

Grote kansen en uitdagingen voor het sociaal werk

Wanneer: dinsdag 16 februari om 14.30
Wat: debat over de grote kansen en uitdagingen voor het Amsterdamse
sociaal werk, met een inleiding over de Amerikaanse Grand Challenges
door Deborah Padgett en een lezing van Emmy Tiderington over uitdagingen voor ‘street level social work’.
Voor wie: iedereen die betrokken is bij het sociaal werk: professionals, studenten, docenten, onderzoekers,
ervaringsdeskundigen, beleidsmakers.

Ontstaansgeschiedenis en actuele ontwikkeling Housing First in New York
Wanneer: woensdag 17 februari om 15.00
Wat: Deborah Padgett over Housing First in de maatschappelijke opvang
Focus: praktijk

Sociaal werk onderzoek in het onderwijs

Wanneer: donderdag 18 februari om 12.30
Wat: Power lunch over sociaal werk onderzoek in onderwijs op verschillende niveaus.
Focus: onderwijs

Critical friendship: het matchen van ervaringskennis, wetenschap en
professionele vaardigheid

Wanneer: donderdag 18 februari om 15.00
Wat: Kendall Atterbury over hoe je ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis in
onderwijs en onderzoek kan combineren.
Focus: onderwijs en onderzoek

Waar: Alle bijeenkomsten zijn op de Amstelcampus. De precieze locaties
worden bekend gemaakt via http://www.hva.nl/akmi/over-hetkenniscentrum/agenda/agenda.html
Meer informatie via: a.huber@hva.nl Zie ook: www.krachtwerkontour.nl
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Professor Social Work aan de New York University
PhD-student, consultant bij Community Acces (een grote zorgaanbieder) en ervaringsdeskundige
3 Assistant Professor Social Work, Rutgers University
4 De voertaal is Engels, met uitzondering van de bijeenkomst over grote uitdagingen
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