
Ja, abonneer mij op het tijdschrift Waardenwerk, ik profiteer van 30% korting op het eerste jaar.

Voor- en achternaam:          dhr./mevr.

Straatnaam:         Huisnummer: 

Postcode en plaatsnaam:      Telefoonnummer:  

E-mailadres:         Datum:    

Rekeningnummer:        Handtekening: 

Soort jaarabonnement:
 Student, van € 39,- voor € 27,30 (voeg een kopie van je studentenkaart bij a.u.b.)

 Particulier, van € 53,- voor € 37,10 (1 ex., inclusief  onbeperkt online toegang tot: www.swptijdschriften.nl)

 Instelling, van € 166,- voor € 116,20 (3 ex., inclusief  onbeperkt online toegang tot: www.swptijdschriften.nl)

Stuur dit formulier in een envelop aan onderstaande adres: (postzegel niet nodig)
Uitgeverij SWP, Antwoordnummer 9090, 1000 VV Amsterdam. (Faxen kan ook 020 - 330 80 40)

Een nieuw abonnement gaat in vanaf  de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk acht weken vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Werken aan waarden staat centraal in het nieuwe tijdschrift Waardenwerk.Er is 
werk nodig om inhoud te geven aan je eigen bestaansethiek. Er is werk nodig 
om morele waarden op het niveau van alledaagse praktijken levend te houden. 
En tenslotte is waarden-werk bijzonder hard nodig op het niveau van organise-
ren en besturen. Dit ‘werken aan waarden’ wordt in dit tijdschrift op alle drie 
deze niveaus onderzocht via kritische analyses en rijke verhalen uit een breed 
scala van maatschappelijke praktijken, in het licht van de grote uitdagingen van 
onze tijd. 

Het tijdschrift Waardenwerk vormt een voortzetting van het Tijdschrift voor Hu-
manistiek en wordt uitgegeven door de Stichting Waardenwerk, met steun van 
de Universiteit voor Humanistiek. 

Nieuwe abonnee?
Dit bijzondere tijdschrift verdient abonnees. Namens de uitgever mag ik nieuwe abonnees verwelkomen met een 
aanbiedingskorting van 30% in het eerste jaar. Naast de gedrukte versie is voor abonnees het hele archief  van het 
Tijdschrift voor Humanistiek en uiteraard Waardenwerk online te doorzoeken.

Vul de bon of  ga naar www.waardenwerk.net en maak gebruik van de aanbieding, kortingscode: WW302013

Met vriendelijke groet,

Prof. dr Harry Kunneman
Hoofdredacteur


