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Zoals de Gezondheidsraad in haar rapport Sociaal Werk op solide basis beschrijft is in de afgelopen jaren een begin gemaakt met de 
overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen de gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen met beperkingen en met chronische psychische of 
psychosociale problemen, voor de jeugdzorg en voor de begeleiding van mensen met arbeidsmogelijkheden op weg naar werk. 
Leidende gedachte achter deze drie ‘decentralisaties in het sociale domein’ is dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
zelfredzaamheid en participatie en dat ze hun eigen mogelijkheden en sociale netwerk eerst moeten aanspreken, voordat ze een 
beroep doen op publiek gefinancierde voorzieningen. 

Wil het sociaal werk zijn functie goed kunnen vervullen, dan moet het daarvoor toegerust zijn. Volgens de Gezondheidsraad heeft het 
sociaal werk echter een geschiedenis van tientallen jaren van verwaarlozing achter de rug; de Raad noemt het zelfs ‘verweesd’. Het heeft 
zich onvoldoende kunnen profileren als goed georganiseerde, volwaardige en gezaghebbende beroepsgroep met een eigen 
kennisdomein. Belangrijke elementen, zoals een krachtige beroepsorganisatie en universitaire betrokkenheid, ontbreken nog. 
Kennisaccumulatie op landelijk niveau en verspreiding en toepassing van bewezen werkzame kennis zijn nog onvoldoende op gang 
gekomen. Wisselend gemeentelijk beleid, fluctuerende financiering en de projectencarrousels droegen daar bepaald niet aan bij. Laat 
staan de vele bezuinigingen. 

Samen sterk voor sociaal werk! 
De transitie in zorg en welzijn levert veel turbulentie op. De politiek is kritisch en ook gemeentes 
hebben behoefte aan duidelijkheid op welke manier de beste en betaalbare zorg en welzijn geleverd 
kan worden. Omdat er in Nederland (in tegenstelling tot de overige Europese landen) op hebt gebied 
van sociaal werk onvoldoende wetenschappelijke traditie is ten aanzien van het doen van onderzoek, 
kan het sociaal werk (nog) geen vuist maken naar de beleidsmakers.  
 
Met de leerstoel Sociaal Werk en de bijbehorende academische werkplaats beogen we dat te 
veranderen. Onze stichting heeft, naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, als doel het 
verder professionaliseren van het vak van de sociaal werker. Daartoe heeft de stichting in 
samenwerking met de Universiteit Tilburg en Tranzo, hun wetenschappelijk centrum voor zorg en 
welzijn, per 1 juli 2014 een bijzondere leerstoel Sociaal Werk en een Academische Werkplaats Sociaal 
Werk opgericht. 
 
Onze missie is dat we op een wetenschappelijke manier gaan aantonen dat sociaal werk ertoe doet 
en op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd kan worden. De leerstoel richt zich dan ook op 
het meten van de maatschappelijke baten van sociaal werk en de werkplaats op de 
professionalisering van de sociaal werkers en op de empowerment van de burgers.  
 
Dichtbij en door de praktijk 
Binnen de stichting werken zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs en de wetenschap samen om 
tot bruikbare resultaten te komen. Ook de gemeenten en instellingen voor kwaliteitscertificatie tonen 
interesse. Allen hebben er belang bij dat het sociaal werk in Nederland een stevig fundament krijgt 
en geen speelbal wordt van de beleidsmakers of van de economische schommelingen. 
 
Samenwerking wordt gevonden door gezamenlijk de onderzoeksthema's te bepalen en door elkaar 
te betrekken bij de uitvoering van dat onderzoek. Samenwerking wordt ook gevonden met andere 
universiteiten en hogescholen, zoals de Universiteit voor Humanistiek en de Marie Kamphuis 
Stichting. Zo werken sociaal werkers, science practitioners, bestuurders, beleidsmedewerkers en 
wetenschappers samen aan thema's die voor hen van belang zijn.  
 
Sponsoren gezocht! 
Voor de inrichting en uitvoering van het onderzoeksprogramma zijn we op zoek naar sponsoren. Er 
zijn 3 mogelijkheden.  
Hoofdsponsoren zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Zij bepalen welke 
onderzoeksvragen aan de leerstoel en de academische werkplaats worden voorgelegd en bewaken 
de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten van de hoogleraren.  
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Sponsoren in de Raad van Sponsoren adviseren het bestuur van de stichting gevraagd en 
ongevraagd over de activiteiten van de stichting en de inhoud en uitvoering van het 
onderzoeksprogramma. Zij blijven op de hoogte van de voortgang van onderzoeksprojecten en 
nemen deel aan themagerichte onderzoeksgroepen. Leden van de Raad kunnen ook die organisaties 
zijn die onderzoek laten uitvoeren bij de Leerstoel/Academische werkplaats door middel van een 
Science Practitioner of een promovendus. Daarmee borgen zij de continuïteit van de 
leerstoel/academische werkplaats en daarmee de continuïteit van de begeleiding van onze 
hoogleraren.  
Ten derde is er ook nog een kring van sympathisanten die meer op afstand het werk van de stichting 
ondersteunen. Zij worden zijdelings betrokken bij de uitvoering van onderzoek, nemen deel aan het 
jaarcongres en ontvangen de nieuwsbrief met daarin informatie over de activiteiten van de stichting. 
 

Privileges 

Sponsorvorm 

Hoofdsponsor 
(vanaf € 25.000  

per jaar) 
 

 
Lid Raad van 
Sponsoren 

(vanaf € 10.000 
per jaar) 

 

Sympathisant 
(minder dan  

€ 10.000 per jaar) 

Lid van het Stichtingsbestuur ✓   

Lid van de Raad van 
Sponsoren 

 ✓  

Afstemmen 
onderzoeksprogramma met 

de hoogleraren 
✓   

Afstemming specifiek 
onderzoek 

✓ ✓  

Advies aan het bestuur over 
de activiteiten van de 

Stichting 
 ✓  

Inspraak bij samenstelling 
onderzoeksprogramma 

✓ ✓  

In de Kijker ✓ ✓  

Deelname aan themagerichte 
onderzoeksgroepen 

✓ ✓  

Betrokkenheid voortgang 
onderzoeksprogramma 

✓ ✓ ✓ 

Deelname aan jaarcongres ✓ ✓ ✓ 
Nieuwsbrief ✓ ✓ ✓ 

 
Opbrengsten 
Sponsoring laat zien dat uw organisatie haar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan de 
valorisatie van sociaal werk in Nederland. De (tussentijdse) resultaten van het onderzoek zullen uw 
beleidsvorming en vormingsprogramma's voeden. Door mee te werken aan onderzoek daagt u uw 
sociaal werkers uit om kritisch te reflecteren op de effectiviteit en efficiency van hun vak.  
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Specifieke ontwikkelingskansen liggen er voor die professionals die als science practitioner of als 
promovendus aan de slag willen binnen ons onderzoeksprogramma. Science Practitioners van 
organisaties die ons sponsoren krijgen voorrang bij het uitvoeren van onderzoek. Daarnaast hebt u 
invloed op de ontwikkeling van een specifiek kwaliteitscertificaat voor uw branche.  
 
De leerstoel en de academische werkplaats zijn ook een platform waarop onderzoekers van allerlei 
instituten en hogescholen hun onderzoeken en resultaten kunnen bundelen. Daarmee creëren we 
de focus en synergie om samen sociaal werk op de wetenschappelijke en politieke kaart te zetten. 
 
Op onze website www.stichtingsociaalwerk.nl vindt u meer actuele informatie. 
 
Contact 
Genoeg redenen dus om de activiteiten van de Stichting Sociaal Werk te ondersteunen. Wij zijn dan 
ook graag bereid om u nader te informeren over de werkwijze van onze stichting. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met Prof. dr. Hetty Dekkers, voorzitter van het bestuur, of met drs. Frank Post, 
gedelegeerd secretaris via info@stichtingsociaalwerk.nl of telefoonnummer 0653-191625. 
 
	


