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01 Vergaderdata
Het bestuur heeft in 2020 viermaal vergaderd: op 8 juni, 8 september, 12 oktober (ingelast) en 10
december. Vanwege de coronamaatregelen ging het overleg van 10 maart niet door, de overige
vergaderingen vonden online plaats via Teams.
02 Samenstelling bestuur MKS
Het bestuur was op 1 januari 2020 als volgt samengesteld: Rik Bovenberg, voorzitter; Arjan Doolaar,
secretaris; Anoushka Boet, penningmeester; Lisbeth Verharen, lector HAN University of Applied
Sciences; Jolanda van Omme-van Laarhoven, onderzoeksmedewerker Radboudumc en
maatschappelijk werker bij De Riethorst Stromenland; Joyce Neijenhuis, vertegenwoordiger van de
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) in het bestuur van de Marie Kamphuis
Stichting (MKS).
Geheel onverwacht is op 15 september voorzitter Rik Bovenberg overleden. Tijdens de
bestuursvergadering heeft Lisbeth Verharen zich kandidaat gesteld en is unaniem gekozen. Zij heeft
Rik herdacht in het Vakblad Sociaal Werk en tijdens de MKS Lezing. Op de website staat een in
memoriam.
Op 8 september is Joyce Neijenhuis afgetreden als bestuurslid namens de BPSW maar heeft nog wel
deelgenomen aan het overleg van 12 oktober. Zij is opgevolgd door Jan Willem Bruins, algemeen
directeur van de BPSW.
Met het oog op het beëindigen van de stichting in 2024 is besloten geen nieuwe bestuursleden te
werven.
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
Arjan Doolaar
Jolanda van Omme-van Laarhoven
Jan Willem Bruins

Benoemd
1 oktober 1999
16 maart 2010
16 maart 2010
15 september 2015
8 september 2020

Aftreden en herbenoembaar
1 oktober 2024
16 maart 2022
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 2020.
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. Vanuit de Universiteit voor Humanistiek (UvH) is positief gereageerd op het voorstel
leeropdracht na 2024 onderdeel van het reguliere aanbod van de universiteit te laten worden.
06 Marie Kamphuis Lezing 2020
Tijdens De Agenda van het Sociaal Werk, een agenderende bijeenkomst van Movisie,
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie
Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling
Buurtwijs is op donderdag 19 november voor de dertiende keer de Marie Kamphuis Lezing gegeven.
Vanwege de coronamaatregelen vond de bijenkomst geheel online plaats vanuit Pakhuis de Zwijger
in Amsterdam. Net als vorig jaar waren er twee sprekers die de lezing uitspraken: Monique Kremer,
hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en Koen Hermans, assistent professor Social Work aan
de KU Leuven. Monique Kremer was, net als voorzitter Lisbeth Verharen, aanwezig in de studio. Koen
Hermans gaf de lezing vanuit Vlaanderen.
De tekst en PowerPoints van beide lezingen, Meer dan anderhalve meter solidariteit door Monique
Kremer en Sociaal werk(ers) op de grens tussen informele en geïnstitutionaliseerde solidariteit door
Koen Hermans, is terug te vinden op de website van de MKS. Opnamen van de lezingen kunnen
worden teruggekeken op YouTube.
De BPSW heeft de MKS opnieuw uitgenodigd voor de lezing in 2021, wederom in derde week van
november tijdens De Agenda van het Sociaal Werk.

07 MKS website
Doreen Olario heeft in 2019 een geheel nieuwe website ontworpen, begin 2020 is de vernieuwde site
tot algehele tevredenheid online gezet. Naast actuele informatie is in de loop van het jaar de site
aangevuld met pagina’s over onder andere eerdere lezingen.

Via Google Analytics worden de bezoekerscijfers bijgehouden. De piek in bezoekers in juni was naar
aanleiding van de aankondiging van De Agenda van het Sociaal Werk, de piek in november was de
dag van de lezing.
De meeste bezochte pagina’s gaan over de lezingen en het in memoriam:

Arjan Doolaar, secretaris
Nijmegen, februari 2020
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Wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken in boeken (Nederlands)
Trappenburg, M. (2020). Wie hulp nodig heeft, wil maatwerk: De historische zoektocht naar een
rechtvaardige bijstand. In T. Kampen, M. Sebrechts, T. Knijn, & E. Tonkens (Reds.), Streng
maar onrechtvaardig: De bijstand gewogen (pp. 23-44). Amsterdam: Van Gennep.
Roose, R., & Trappenburg, M. (2020). Theorie en kennis in het sociaal werk. In M. van Pelt, R.
Roose, M. Hoijtink, M. Spierts, & L. Verharen (Reds.), Professionalisering van sociaal werk:
Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen (pp. 215-231). Bussum: Coutinho.
Trappenburg, M. (2019). Hoe Elco Brinkman alsnog zijn zin kreeg: Neoliberalisme, communitarisme
en linkse idealen in de Nederlandse gezondheidszorg. Sociologie, 15(3), pp. 289-307
https://doi.org/10.5117/soc2019.3.004.trap
Wetenschappelijke artikelen (Engels)
Schmidt, J., Trappenburg, M., & Tonkens, E. (2020). Social dignity for marginalized people in public
healthcare: An interpretive review and building blocks for a non-ideal theory. Medicine,
Health Care and Philosophy. https://doi.org/10.1007/s11019-020-09987-8
Schmidt, J., Niemeijer, A., Leget, C., Trappenburg, M., & Tonkens, E. (2020). The dignity circle: How
to promote dignity in social work practice and policy? European Journal of Social Work, 23(6),
945-957. https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1804332
Vakpublicaties
Trappenburg, M. (2020). Berusting [Column]. Vakblad Sociaal Werk, 21(4), 15.
https://doi.org/10.1007/s12459-020-0803-4
Schillemans, T., & Trappenburg, M. (2020, 17 februari). Professioneel vertrouwen in de eerstelijns
jeugdzorg [Blogbericht]. Zorg & Sociaalweb.
Trappenburg, M. (2020). Help ons met de ouderdom [Column]. Vakblad Sociaal Werk, 21(1), 15.
https://doi.org/10.1007/s12459-020-0197-3
Kranten en (online) tijdschriften
Trappenburg, M. (2020, 8 oktober). Corona-solidariteit gaat ons niet redden. Sociale Vraagstukken.
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Lezingen en congresbijdragen
Coreferaat bij Van Slingelandtlezing door Albert Jan Kruiter. Vereniging Bestuurskunde, 29
oktober 2020, online vanuit Den Bosch. Tekst lezing, bekijk op YouTube.
Solidariteit in tijden van corona. Ab Harrewijnlezing, 5 oktober 2020. Mini-symposium
Landelijke Cliëntenraad, Nieuwegein. Tekst lezing, bekijk PowerPoint.
Gezondheid als keuze en koopwaar, reactie op Trudy Dehue, in de serie Endless Life,
Doornburgh, 15 februari 2020.

Onderwijs
Aan de Universiteit voor Humanistiek begeleidt Margo enkele promovendi, samen met Evelien
Tonkens en Carlo Leget. Ook begeleidde zij enkele masterstudenten bij hun afstudeerwerk.
Bachelor en masterstudenten aan de Universiteit Utrecht die door Margo werden begeleid
schreven ook scripties op het terrein van de leerstoel. Margo begeleidde bachelorscripties over
professionele samenwerking in de jeugdzorg en over generalistisch werken bij de gemeente. Een
UU masterstudente liep via Sociaal Werk Nederland stage bij de schuldhulpverlening en schreef
haar scriptie over dit onderwerp.

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

