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Inleiding	  
Nadat	  de	  Stichting	  Sociaal	  Werk	  op	  16	  december	  2013	  opgericht	  is,	  is	  2014	  het	  jaar	  
waarin	  de	  Stichting	  naar	  buiten	  treedt	  met	  haar	  bestaan	  en	  haar	  activiteiten.	  Het	  eerste	  
halfjaar	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  het	  verder	  vormgeven	  aan	  de	  leerstoel	  en	  de	  
academische	  werkplaats.	  Het	  tweede	  halfjaar	  van	  het	  samenstellen	  van	  het	  
onderzoeksprogramma,	  het	  benaderen	  van	  nieuwe	  sponsoren	  en	  het	  uitvoeren	  van	  een	  
startconferentie.	  
	  
Periode	  januari	  t/m	  juni	  2014	  
Het	  verder	  vormgeven	  aan	  de	  Stichting	  staat	  in	  deze	  periode	  centraal.	  Daarbij	  gaat	  het	  
vooral	  om:	  
1.	  het	  voltallig	  maken	  van	  het	  bestuur	  en	  het	  regelen	  van	  financiële	  volmachten	  

Per	  1	  juni	  zal	  de	  vertegenwoordiger	  van	  de	  hoofdsponsor	  MO-‐Groep	  terugtreden	  en	  
vervangen	  worden.	  Tevens	  zal	  een	  bestuurslid	  aangetrokken	  worden	  die	  aantoonbaar	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  verricht	  heeft	  op	  het	  gebied	  van	  Sociaal	  Werk.	  De	  
penningmeester	  zal	  gevolmachtigd	  worden	  om	  in	  betalingen	  te	  kunnen	  doen.	  	  

2.	  het	  goedkeuren	  van	  de	  benodigde	  ANBI-‐stukken	  	  
De	  ANBI	  reglementen	  eisen	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  huishoudelijk	  reglement	  en	  van	  
een	  meerjarig	  beleidsplan.	  Deze	  dienen	  ontwikkeld	  en	  goedgekeurd	  te	  worden	  door	  het	  
bestuur.	  	  

3.	  het	  afgeven	  van	  een	  financiële	  garantie	  voor	  de	  leerstoelbijdrage	  
Duidelijk	  moet	  worden	  hoe	  de	  leerstoelbijdrage	  samengesteld	  wordt	  en	  hoe	  hoog	  het	  
bedrag	  zal	  zijn	  (oa	  in	  verband	  met	  de	  samenwerking	  met	  een	  hoogleraar	  uit	  België).	  
Vervolgens	  dienen	  er	  voldoende	  hoofdsponsoren	  te	  zijn	  om	  een	  garantie	  voor	  de	  
leerstoelbijdrage	  voor	  een	  periode	  van	  5	  jaar	  af	  te	  kunnen	  geven.	  	  

4.	  de	  goedkeuring	  door	  de	  Universiteit	  van	  Tilburg	  van	  de	  bijzondere	  leerstoel	  en	  	  
	  	  	  	  	  academische	  werkplaats	  

De	  aanvraag	  voor	  het	  inrichten	  van	  de	  leerstoel	  is	  inmiddels	  door	  de	  faculteit	  
geaccepteerd	  maar	  dient	  nog	  voorgelegd	  te	  worden	  aan	  het	  College	  van	  Bestuur	  van	  
de	  Universiteit	  van	  Tilburg.	  Voorwaarde	  daarvoor	  is	  dat	  er	  een	  financiële	  
garantstelling	  is	  voor	  de	  leerstoelbijdrage.	  	  

5.	  het	  aantrekken	  van	  sponsoren	  
De	  Stichting	  kan	  pas	  concreet	  sponsoren	  gaan	  werven	  als	  de	  UvT	  de	  aanvraag	  voor	  de	  
leerstoel	  goedgekeurd	  heeft.	  In	  de	  tussentijd	  kan	  op	  de	  achtergrond	  wel	  overleg	  
plaatsvinden	  met	  potentiele	  sponsoren	  via	  het	  netwerk	  van	  de	  bestuursleden,	  maar	  
nog	  terughoudend	  gecommuniceerd	  worden	  waar	  en	  met	  welke	  hoogleraren	  gewerkt	  
zal	  gaan	  worden.	  	  

	  
Qua	  timing	  wordt	  uitgegaan	  van	  de	  volgende	  planning:	  
	  
2014	   Jan	   Feb	   Mrt	   Apr	   Mei	   Juni	  
1.	  Bestuur	   	   	   	   	   	   	  
2.	  ANBI	   	   	   	   	   	   	  
3.	  Garantie	   	   	   	   	   	   	  
4.	  Goedkeuring	   	   	   	   	   	   	  
5.	  Sponsoren	   	   	   	   	   	   	  
	  
Periode	  juli	  –	  december	  2014	  



	  
	  

	   Jaarplan	  2014	  
	  

©	  Stichting	  Sociaal	  Werk	   	   	  Jaarplan	  2014	  pagina	  3	  van	  4	  

Deze	  periode	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  het	  opstarten	  van	  de	  leerstoel	  en	  de	  
academische	  werkplaats,	  het	  vinden	  van	  de	  nog	  ontbrekende	  sponsoren	  en	  het	  geven	  
van	  ruchtbaarheid	  aan	  de	  activiteiten	  van	  de	  Stichting.	  
1.	  het	  vaststellen	  van	  het	  onderzoeksprogramma	  

De	  hoofdsponsoren	  dienen	  in	  een	  afstemmingsbijeenkomst	  met	  de	  hoogleraren	  aan	  te	  
geven	  op	  welke	  vragen	  de	  leerstoel	  en	  de	  academische	  werkplaats	  antwoord	  dienen	  te	  
geven.	  De	  hoogleraren	  zullen	  deze	  vragen	  vervolgens	  vertalen	  naar	  een	  voorstel	  voor	  
het	  onderzoeksprogramma.	  Dit	  voorstel	  zal	  vervolgens	  voorgelegd	  worden	  aan	  het	  
bestuur	  van	  de	  Stichting.	  	  

2.	  het	  vinden	  van	  sponsoren	  
Na	  goedkeuring	  van	  de	  leerstoel	  door	  de	  UT	  kunnen	  allerlei	  instanties	  in	  Nederland	  
benaderd	  worden	  om	  te	  toetsen	  of	  zij	  de	  Stichting	  willen	  sponsoren.	  Daarvoor	  dient	  
een	  plan	  voor	  sponsorwerving	  samengesteld	  en	  uitgevoerd	  te	  worden.	  Ook	  kan	  bezien	  
worden	  of	  de	  Stichting	  gebruik	  zou	  kunnen	  maken	  van	  bestaande	  subsidieregelingen.	  

3.	  het	  aantrekken	  van	  promovendi	  
Onderzoek	  binnen	  de	  leerstoel	  en	  de	  academische	  werkplaats	  vindt	  plaats	  door	  de	  
hoogleraren	  samen	  met	  promovendi	  en	  science	  practitioners.	  De	  financiering	  van	  hun	  
onderzoek	  vindt	  plaats	  door	  derden.	  Het	  aantrekken	  van	  promovendi	  en	  science	  
practitioners	  wordt	  gecombineerd	  met	  het	  zoeken	  naar	  sponsoren.	  

4.	  het	  voorbereiden	  van	  de	  startconferentie	  
Eind	  2014	  kan	  de	  Stichting	  samen	  met	  Tranzo	  een	  startconferentie	  organiseren	  
waarin	  de	  leerstoel,	  de	  academische	  werkplaats	  en	  het	  onderzoeksprogramma	  
gepresenteerd	  worden.	  Dit	  programma	  wordt	  samengesteld	  in	  overleg	  met	  Tranzo	  en	  
de	  hoogleraren.	  	  

5.	  samenwerking	  zoeken	  met	  andere	  onderzoeksinstituten	  
Zoals	  omschreven	  in	  het	  beleidsplan	  2014-‐2019	  wil	  de	  Stichting	  door	  het	  zoeken	  van	  
samenwerkingsvormen	  met	  andere	  onderzoeksinstituten	  het	  verkrijgen	  van	  
onderzoeksresultaten	  intensiveren	  en	  ook	  voorkomen	  dat	  dubbel	  werk	  gedaan	  wordt.	  
Zo	  zal	  onder	  andere	  contact	  gezocht	  worden	  met	  de	  Marie	  Kamphuis	  Stichting	  welke	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  ondersteunt	  dat	  uitgevoerd	  wordt	  bij	  Universiteit	  voor	  
Humanistiek	  in	  Utrecht.	  	  

	  
Qua	  timing	  wordt	  uitgegaan	  van	  de	  volgende	  planning:	  
	  
2014	   Juli	   Aug	   Sept	   Okt	   Nov	   Dec	  
1.	  Ond.	  progr.	   	   	   	   	   	   	  
2.	  Sponsoren	   	   	   	   	   	   	  
3.	  Promovendi	   	   	   	   	   	   	  
4.	  Startconf.	   	   	   	   	   	   	  
5.	  Samenw.	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
Begroting	  
Gezien	  het	  feit	  dat	  bij	  het	  opstellen	  van	  dit	  jaarplan	  nog	  niet	  duidelijk	  is	  wat	  de	  hoogte	  
en	  samenstelling	  zal	  zijn	  van	  de	  leerstoelbijdrage	  is	  momenteel	  nog	  geen	  realistische	  
begroting	  voor	  het	  jaar	  2014	  vast	  te	  stellen.	  Bovendien	  kan	  nog	  niet	  voluit	  gezocht	  
worden	  naar	  sponsoren.	  Wel	  kan	  een	  overzicht	  gegeven	  worden	  van	  de	  te	  verwachten	  
baten	  en	  kosten.	  	  
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Baten	  
Momenteel	  hebben	  een	  drietal	  hoofsponsoren	  hun	  jaarlijkse	  bijdragen	  toegezegd,	  te	  
weten	  NIM	  Maatschappelijk	  Werk,	  HAN	  en	  de	  MO-‐Groep.	  Enkelen	  hebben	  ook	  al	  betaald	  
Met	  een	  4e	  hoofdsponsor	  (Kiwa)	  wordt	  nog	  overleg	  gepleegd.	  Ook	  heeft	  een	  
sympathisant	  (MWML)	  diens	  jaarlijkse	  bijdrage	  voor	  een	  periode	  van	  5	  jaar	  
vooruitbetaald.	  Deze	  betalingen	  zijn	  voorlopig	  geparkeerd	  op	  de	  bankrekening	  van	  NIM	  
Maatschappelijk	  Werk.	  Dit	  betreft	  een	  totaalbedrag	  van	  €	  105.000.	  Zodra	  de	  
bankrekening	  van	  de	  Stichting	  operationeel	  is	  zullen	  de	  bedragen	  overgeboekt	  worden.	  	  
Zodra	  de	  universiteit	  van	  Tilburg	  de	  aanvraag	  voor	  onze	  bijzondere	  leerstoel	  heeft	  
goedgekeurd,	  zal	  er	  intensief	  naar	  nieuwe	  sponsoren	  gezocht	  kunnen	  worden.	  Tevens	  
zal	  getoetst	  worden	  of	  de	  Stichting	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  subsidies.	  
	  
Kosten	  
Naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  zullen	  de	  leerstoel	  en	  de	  academische	  werkplaats	  starten	  
per	  1	  juli	  2014.	  Voor	  de	  periode	  t/m	  december	  zal	  de	  leerstoelbijdrage	  €	  62.500	  zijn	  
(inclusief	  de	  academische	  werkplaats).	  Extra	  secretariële	  support	  voor	  de	  hoogleraren	  
zal	  niet	  aan	  de	  orde.	  De	  door	  NIM	  voorgeschoten	  oprichtingskosten	  worden	  verrekend	  
met	  hun	  sponsorbijdrage.	  De	  kosten	  voor	  de	  staf	  (gedelegeerd	  secretaris	  en	  
penningmeester)	  voor	  2014	  zijn	  gedekt	  via	  het	  voorschot	  van	  NIM	  Maatschappelijk	  
Werk.	  De	  te	  verwachten	  operationele	  onkosten	  zullen	  zeer	  beperkt	  zijn.	  In	  overleg	  met	  
Tranzo	  zal	  gekeken	  worden	  naar	  de	  organisatie	  en	  financiering	  van	  het	  startcongres	  
eind	  2014.	  
	  
Wel	  zal	  in	  2014	  een	  garantie	  afgegeven	  moeten	  worden	  voor	  de	  financiering	  van	  de	  
leerstoel.	  Deze	  bedraagt	  €	  125.000	  per	  jaar.	  Zodra	  er	  zicht	  is	  op	  voldoende	  sponsoren	  
zal	  deze	  garantiestelling	  aan	  de	  UvT	  versterkt	  worden.	  
	  
	  
Nijmegen,	  18	  juni	  2014	   	  
Bestuur	  
Stichting	  Sociaal	  Werk	  
	  


