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01 Vergaderdata
Het bestuur heeft in 2021 viermaal vergaderd: op 9 maart, 8 juni, 7 september en 14 december.
Vanwege de coronamaatregelen vond elke overleg online plaats via Teams.
02 Samenstelling bestuur MKS
Het bestuur was op 1 januari 2021 als volgt samengesteld: Lisbeth Verharen, voorzitter; Anoushka
Boet, penningmeester; Arjan Doolaar, secretaris; Jolanda van Omme-van Laarhoven,
onderzoeksmedewerker Radboudumc en maatschappelijk werker bij De Riethorst Stromenland; JanWillem Bruins, vertegenwoordiger van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
(BPSW) in het bestuur van de Marie Kamphuis Stichting (MKS).
Er zijn in 2021 geen bestuurswisselingen geweest. Met het oog op het beëindigen van de stichting in
2024 is besloten geen nieuwe bestuursleden te werven.
Op 18 juli is op 89-jarige leeftijd Lou Jagt overleden, voormalig bestuurslid vanaf de oprichting van de
MKS tot 12 maart 2019. Lisbeth Verharen heeft hem herdacht op de website met een in memoriam.
03 Rooster van aftreden bestuursleden
Overeenkomstig de statuten van 4 oktober 1988:
•
•
•
•

worden bestuursleden voor vier jaren benoemd maar zijn direct herbenoembaar
bestaat het bestuur uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste elf leden
dienen ten minste twee bestuursleden van beroep maatschappelijk werker te zijn
kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester

Naam
Lisbeth Verharen
Anoushka Boet

Benoemd
1 oktober 1999
16 maart 2010

Aftreden en herbenoembaar
1 oktober 2024
16 maart 2022

Arjan Doolaar
Jolanda van Omme-van Laarhoven
Jan-Willem Bruins

16 maart 2010
15 september 2015
8 september 2020

16 maart 2022
15 augustus 2024
8 september 2025

04 Activiteiten Bijzonder Hoogleraar
De omvang van de bijzondere leerstoel Grondslagen Maatschappelijk Werk is 0,2 FTE, d.i. ca. 330 uur
per jaar. De leerstoel loopt af op 30 september 2024.
Bijzonder Hoogleraar Margo Trappenburg was aanwezig bij alle vergaderingen van de MKS in 2021.
Mondeling en schriftelijk gaf zij toelichting op haar activiteiten binnen het kader van de leerstoel die
ondanks de coronamaatregelen toch doorgang vonden.
Zie voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten de bijlage van dit jaarverslag.
05 Toekomst Marie Kamphuis Stichting
In 2018 is reeds het besluit genomen de stichting in 2024, wanneer het hoogleraarschap afloopt, op
te heffen. Bij een continuering van een leerstoel wordt een eventuele doorstart van de MKS wordt
niet uitgesloten.
06 Marie Kamphuis Lezing 2021
Tijdens ‘De Agenda van het Sociaal Werk 2021: Drijfveren en daadkracht’, de agenderende
bijeenkomst van Movisie, BPSW, Sociaal Werk Nederland, MKS, Platform voor Sociale Vraagstukken
en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs is op donderdag 11 november voor de veertiende keer
de Marie Kamphuis Lezing gegeven.
Vanwege de coronamaatregelen vond de bijenkomst gedeeltelijk online plaats en was een klein
gezelschap te gast in het Muntgebouw in Utrecht. In tegenstelling tot vorig jaar was er één spreker:
Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de UvH.
De tekst van de lezing, Politisering van sociaal werk voorbij links populisme: Energietransitie en
radicalisering als testcases, is terug te vinden op de website van de MKS. De opname van de lezing
kan worden teruggekeken op YouTube, de URL staat ook op de MKS-website.
07 MKS website
Wegens ziekte heeft Doreen Olario in 2021 de in 2020 vernieuwde site niet verder kunnen aanvullen.
In haar plaats heeft Arjan Doolaar pagina’s met het in memoriam van Lou Jagt en de MKS Lezing 2021
online gezet.
Via Google Analytics worden de bezoekerscijfers bijgehouden. In 2021 is de website 9.527 keer
bezocht waarvan 6.304 unieke bezoekers waren.

De piek in bezoekers op 19 juli was naar aanleiding van de aankondiging van De Agenda van het
Sociaal Werk. Opvallend is dat er geen piek in november was op de dag van de lezing.
De meeste bezochte pagina’s gaan over de lezingen. De pagina over de lezing van Margo Scholte uit
2018 is het meest bekeken.

Arjan Doolaar, secretaris
Nijmegen, februari 2022
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Lezingen, congres- en overige bijdragen
Deelname panel bij de lectorale rede van Natascha Notten, 3 februari 2021.
Weten we nu wél hoe het verder moet met de zorg?, bijdrage aan aflevering podcast
‘Wijsneuzen, de verkiezingen’ van Trouw, 25 februari 2021.
Afscheid van de neoliberale burger en zijn overheid. KNAW colloquium, 15 maart 2021.
Echt werk, inleiding voor Divosa/Movisie, 3 juni 2021, online.
Bijdrage aan ASASWEI Social Work International Online Conference, 2 september 2021
(samen met Natasha Long, Barbara Staniforth en Corina Modderman).
Iedereen aan het werk. Simpel Switchen Festival: werken op de best passende plek, 26
september, Ede (georganiseerd door Samenvoordeklant.nl).
Gastcollege ‘Sociaal werkers en de politiek’, voor Master Social Work, Hanzehogeschool
Groningen.

Onderwijs
Aan de Universiteit voor Humanistiek begeleidt Margo enkele promovendi, samen met Evelien
Tonkens en Carlo Leget.
Masterstudenten aan de Universiteit Utrecht die door Margo werden begeleid schrijven soms ook
scripties op het terrein van de leerstoel. Zo schreef een studente een scriptie bij Movisie, over de
impact van veranderend beleid op het werk van sociaal werkers.

Nevenactiviteiten
Lid van de adviesraad van de Master Social Work, een gecombineerde opleiding van NHL Stenden
Hogeschool en de Hanzehogeschool.
Lid van de Raad van toezicht van het kwaliteitslabel sociaal werk bij Sociaal Werk Nederland.
Voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van de BPSW (Beroepsvereniging Professionals
Sociaal Werk).
Voorzitter van de Raad van advies van de stichting Beroepseer.

