	
  
	
  

Sympathiseren met de Stichting Sociaal Werk

Samen sterk voor Sociaal Werk!
Veel organisaties in Nederland voelen een sterke sympathie met de doelstellingen en
activiteiten van de Stichting Sociaal Werk. Dat is niet verwonderlijk omdat wij met onze
bijzondere leerstoel en academische werkplaats Sociaal Werk, duidelijkheid willen
maken op welke manier de beste en betaalbare zorg en welzijn geleverd kan worden.
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. Zie voor meer informatie onze website
www.stichtingsociaalwerk.nl .
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.
Samen sterk voor continuïteit
De borging van de continuïteit van ons werk hangt af van de financiële ondersteuning
die wij krijgen van onze belanghebbenden. Om het gewenste budget te kunnen dekken
zijn wij nog steeds op zoek naar sponsoren. Wij realiseren ons echter ook dat in deze
tijden veel instanties, hoewel zij een duidelijke sympathie tonen voor ons werk, geen
mogelijkheden hebben voor een grotere financiële sponsoring.
Om die reden bieden wij u de mogelijkheid om uw sympathie vorm te geven via een
kleinere financiële bijdrage. Wij vragen u dan om vanaf 1 juli 2015 vier jaar lang ieder
jaar een bijdrage te leveren van € 5.000. Met dit bedrag steunt u ons werk en wordt u
uitgenodigd voor onze halfjaarlijkse themabijeenkomsten en ons jaarlijkse congres. Wij
zullen uw logo dan ook op onze website plaatsen zodat duidelijk wordt dat u meewerkt
aan de verwetenschappelijking en professionalisering van het sociaal werk in Nederland.
Samenwerking
Voelt u zich ook verantwoordelijk uw bijdrage hieraan te verlenen, neemt u dan contact
op met Drs. Frank G.M. Post, Gedelegeerd Secretaris van de Stichting Sociaal Werk via
info@stichtingsociaalwerk.nl of 0653-191625.
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