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1. Vergaderdata  

Het bestuur heeft in 2018 viermaal vergaderd: op 22 februari, op 19 juni, op 2 

oktober en op 13 december. 

 

 

2. Samenstelling bestuur MKS 

Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld: Rik Bovenberg, voorzitter; 

Lou Jagt, secretaris; Harry Hens, penningmeester; Anoushka Boet, beheer 

MKS-archief; Arjan Doolaar, beheer MKS-website; Lisbeth Verharen, lector 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen; Jolanda van Omme-van Laarhoven, master 

social work, maatschappelijk werker bij Kempenhaeghe Oosterhout 

(Expertisecentrum voor epilepsie, slaapgeneeskunde en neurocognitie); Joyce 

Nijenhuis, vertegenwoordiger van de BPSW in het MKS-bestuur. 

 

 

3. Rooster van aftreden bestuursleden MKS 

 

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 
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Naam Benoemd Aftreden en herbenoembaar 

Harry Hens 04-10-88 04-10-20 

Rik Bovenberg 01-01-96 01-01-20 

Lou Jagt 01-10-99 01-10-19 (treedt af 12-03 2019) 

Lisbeth Verharen 01-10-99 1-10-19 

Anoushka Boet 16-03-10 16-03-22 

Arjan Doolaar 16-03-10 16-03-22 

Jolanda van Omme-van 
Laarhoven 

15-09-15 15-08-19 

Joyce Nijenhuis 14-12-17 14-12-21 

 

 

4. Activiteiten bijzonder hoogleraar 

Margo Trappenburg was aanwezig bij alle vergaderingen van de MKS in 2018. 

Mondeling en schriftelijk gaf zij uitvoerig toelichting op haar activiteiten binnen 

het kader van de leerstoel. In de vergadering van 13 december informeerde zij 

over een bijzonder initiatief: het overleg dat zij voerde met verschillende 

mensen uit het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen: Trudie Knijn, 

algemene sociale wetenschappen UU; Tine van Regenmortel, Tias Tilburg 

University; Koen Hermans Universiteit Leuven; Jan Willem Duyvendak 

UVA/NIAS; Evelien Tonkes UvH; Saskia Keuzenkamp (VU/Movisie); Judith 

Metz (HvA) en Marcel Spierts. Peter Raeijmaeckers van de Universiteit 

Antwerpen was helaas verhinderd maar wil graag contact houden. Het gesprek 

ging over de wenselijkheid om voor de komende jaren een onderzoeksagenda 

vast te stellen. Voorstel is een driedelige onderzoeksagenda: 

1. Onderzoek in de Movisiesfeer: welke dingen werken, voor wie, waar, onder 

welke condities? 

2. Ontwikkelingen in het beroep sociaal werk: professionalisering en 

deprofessionalisering 

3. Bredere vraagstukken: veranderingen in de verzorgingsstaat, toenemende 

ongelijkheid in de samenleving. 

Prioriteit voor de MKS leerstoel zou moeten liggen bij thema 2 

Het jaaroverzicht 2018 dat Margo maakte voor de Universiteit voor Humanistiek 

is als bijlage I gevoegd bij dit jaarverslag. 

 

5.  Vergoeding bijzonder hoogleraar 2e termijn (2009-2014) 

Margo heeft met verschillende organisaties besprekingen gevoerd over de 

financiering van de leerstoel voor de periode 2009-2014.Voor deze periode is 
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een bedrag benodigd van € 150.000.-. Gevraagd wordt een bijdrage van € 

30.000.- voor de 5 jarige termijn, € 6000.- per jaar. Toezeggingen zijn 

ontvangen van de Hogeschool van Amsterdam en van Sociaal Werk Nederland. 

Rik (voorzitter) heeft aan deze instellingen een bedankbrief verzonden. Onze 

instelling (MKS) verleent eveneens genoemde bijdrage. Besprekingen met 

Divosa geven nog geen concreet resultaat, maar er is wel belangstelling 

getoond. VIAA in Zwolle heeft afwijzend gereageerd, Movisie daarentegen 

toonde belangstelling. Verwachting is dat de financiering van de leerstoel zal 

slagen. 

 

6.  Toekomst van de Marie Kamphuis Stichting 

De MKS is opgericht om een bijzondere leerstoel Sociaal Werk te kunnen 

vestigen. Margo Trappenburg is inmiddels de derde bijzonder hoogleraar. Met 

haar tweede termijn 2019 – 2024 zal de leerstoel eindigen. Naast de leerstoel 

organiseerde de MKS het MKS archief, de MKS lezing en de MKS prijs. In 2018 

is de prijs niet uitgereikt wegens “concurrentie” van andere initiatieven op dit 

gebied. Besluit is nu om met de prijsuitreiking te stoppen. De vergadering 

overweegt om aan de BPSW voor te leggen of zij iets ziet in voortzetting van de 

prijs. Met de BPSW is al afgesproken dat zij de continuïteit van het archief 

waarborgen. In overweging wordt genomen de BPSW te vragen om van de 

MKS erfgenaam te worden. 

De vergadering besluit om eind 2024 de MKS te beëindigen en in de komende 

vijf jaar passende stappen te nemen om de afronding goed te laten verlopen. 

De MKS lezing wordt voorlopig voortgezet. Het contract van Liesbeth 

betreffende het archief wordt voor het komende jaar voortgezet.  

 

7.  MKS lezing 2018 

De MKS lezing 2018 werd gehouden door Margot Scholte op de dag van de 

Sociaal Werker 2018. De inhoud van haar lezing betrof de huidige positie van 

het sociaal werk, waarin volgens haar meer aandacht zou moeten zijn voor de 

aanpak van structurele problemen in het sociaal domein. 

Jolanda van Omme verzorgt de MKS lezing in 2019. Het is niet gelukt om deze 

lezing een plaats te geven in de agenda van de Dag van de Sociaal Werker in 

maart 2019. De lezing zal nu worden gehouden tijdens het congres van de 

BPSW in november 2019.  

 

8.  MKS prijs 2018 

In 2018 is de MKS prijs niet uitgereikt als gevolg van doublures met andere 

initiatieven op dit gebied. Besloten wordt om met deze prijsuitreiking te stoppen. 
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9.  Marie Kamphuis Archief (MKA) 2018 

Doel van het MKA is uniek materiaal betreffende de geschiedenis van het 
maatschappelijk werk te verzamelen, te beheren en te ontsluiten voor o.a. 
sociaal werkers en studenten.  

Het MKA bevindt zich fysiek in een ruimte van de BPSW (Beroepsvereniging 
Professionals Sociaal Werk) aan de Leidseweg in Utrecht. Er staat een digitale 
inventarisatie op de pagina Archief van de MKS-site.  

In 2018 zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

Ontsluiten materiaal 

 Het archief is voorzien van nieuwe etiketten (met inventarisatienummers en 
aanduidingen van het materiaal).  

 Omdat veel sociaal werkers de BPSW bezoeken, die wellicht even willen kijken 
in het archief, zijn er zgn. snuffelspelregels opgesteld. In het archief is een 
plakkaat opgehangen met deze spelregels en een bakje kaarten neergelegd, 
zodat mensen materiaal op de juiste plek kunnen terugzetten. 

 Er is een infodocument met foto’s opgesteld over het archief. Dit document is 
verzonden aan instanties en mensen die bezig zijn met de geschiedenis van het 
sociaal werk. Daarop is een aantal positieve reacties gekomen. 

 De ‘achterkant’ van de site-pagina’s Archief en Uitgelicht is opgeschoond in 
verband met de komende revisie van de site. 

 In augustus is gestart met de nieuwe serie Forum op de pagina Uitgelicht van 
de site. Twee thema’s zijn belicht aan de hand van bronnen uit het archief. 
Twee sociaal werkers hebben gereageerd op de vraag naar praktijkvoorbeelden 
en deze reacties zijn geplaatst. Deze reacties vormen op deze manier een 
aanvulling op het archiefmateriaal. 

 Bekendheid is gegeven aan de nieuwe serie Forum op social media, aan de 
BPSW en aan het Vakblad Sociaal Werk. Het Vakblad gaat de nieuwe serie 
helaas niet plaatsen. 

 

Aanvulling materiaal  

 Serie Verleden in Beeld op de pagina Uitgelicht: t/m juni een serie columns over 
de geschiedenis van het sociaal werk, de laatste column met behulp van 
bronnen uit het archief. Daarin werd aan de hand van beelden de ontwikkeling 
van het sociaal werk belicht, met speciale aandacht voor de rol van vrouwen. 
De complete serie is met links naar pdf’s op Uitgelicht geplaatst. 
Elke twee maanden werd een ingekorte column uit deze serie gepubliceerd in 

het Vakblad Sociaal Werk. 

Onderdak archief 

Harry Hens heeft een brief ontvangen van de stichting Huisvesting 

Maatschappelijk Werk over het verhuren van ruimte van de MKS voor het MKS 

archief. Voorstel van de stichting HMW is dat zij het archief een plaats blijven 
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geven (zonder vergoeding) indien de MKS zou ophouden te bestaan. Het 

bestuur MKS vindt dit een allervriendelijkst aanbod. Harry zal de stichting HMV 

hiervoor bedanken. 

 

12.  MKS website 2018 

 

Nieuw op de site bij het onderdeel Uitgelicht is de rubriek Forum, opvolger van 

‘Verleden in beeld’. Een keer in de twee maanden verschijnt een tekst van 

Liesbeth Simpelaar waarin een thema uit de geschiedenis van het sociaal werk 

wordt belicht, aangevuld met een praktijkvoorbeelden van nu. Er zijn tot nu toe 

vijf bijdragen geplaatst, waarvan twee door bestuursleden Lou Jagt en Joyce 

Neijenhuis.  

Een verslag van de uitreiking van de MKS-lezing 2018 door Margot Scholte is in 

tekst en beeld aan de site toegevoegd, inclusief de tekst van de lezing. Ook is 

hier een fotoverslag te bekijken via Flickr. 

Korte nieuwsberichten worden als daar aanleiding voor is op de voorpagina 

aangekondigd, in 2018 ware dat er twee. 

Onderstaande grafiek geeft een inzicht in hoe de site in 2018 bezocht werd: 

 

 

Ondanks dat er minder activiteiten in 2018 waren is de site toch weer vaker 
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bezocht: 5.488 unieke bezoekers in 2018 tegenover 4.863 in 2017 en 3.557 in 

2016. Het totale aantal bezoeken (dus ook bezoekers die twee keer of vaker de 

site bekijken) is ook gestegen, 8.312 tegenover 6.477 in 2017 en 5.506 in 2016. 

Het aantal ‘hits’, het totaal van alle pagina’s die één of meerdere keren zijn 

bekeken is ook flink toegenomen: 67.564 in 2016, 76.550 in 2017 en afgelopen 

jaar 83.714. 

In maart werd de site het meest geraadpleegd, in deze maand werd de lezing 

gehouden. Op 14 maart, de dag van de lezing, waren er 174 bezoekers, een 

dag later 181. 

De website is aan de ‘achterkant’ niet heel gebruikersvriendelijk. Doreen Olario 

heeft een voorstel gedaan de inhoud in een nieuwe omgeving te zetten, deze 

vernieuwde versie zal in de loop van 2019 in gebruik worden genomen. 

 

13.  Platform praktijk en onderzoek 

Jolanda van Omme heeft onderzocht of er behoefte is aan meer onderling 

contact tussen mensen die met onderzoek in het sociaal domein bezig zijn, Zij 

heeft eenendertig mensen benaderd die hieromtrent een vragenlijst hebben 

ingevuld. Het blijkt dat er inderdaad behoefte is aan een dergelijk platform. 

Verdere uitwerking volgt nog. 

 

 

 

Teteringen, 21 februari 2019  

Lou Jagt, secretaris 
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Bijlage I bij Jaarverslag 2018 van de MKS 

Jaarverslag 2018 
 

Bijdragen aan UvH onderwijs Ma of 
GS 

Periode Aantal 
uren 

Gastcolleges H3 Ba   

Scriptiebegeleiding 1ste lezer (Laurine Blonk, 
Sanne Wouters) 

Ma   

Scriptiebegeleiding 2de lezer (Shawn Pieters 
Kwiers, Selma Haverkate, Annebel de Konink) 

Ma   

 
 

Publicaties in het verslagjaar verschenen Wetenschappelijk / 
vak / 

populariserend / 
overig 

Bredewold, F., M. Hermus & M. Trappenburg (2018), ‘Living 
in the community’ the pros and cons: A systematic literature 
review of the impact of deinstitutionalisation on people with 
intellectual and psychiatric disabilities, Journal of Social 
Work, published online on 15 Aug 2018, 
http://dx.doi.org/10.1177/1468017318793620 

Wetenschappelijk 

Trappenburg, M. & M. Noordegraaf (2018), Fighting the 
Enemy Within? Challenging Minor Principles of 
Professionalism in Care and Welfare, Professions and 
Professionalism, 8 (1), http://dx.doi.org/10.7577/pp.2265 

Wetenschappelijk 

Langs een omweg werken, column in Vakblad Sociaal 
Werk, nr 4, 2018 

vak 

Andersdenkenden in de participatiesamenleving, column 
in Vakblad Sociaal Werk, nr 1, 2018 

vak 

Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen 
Grootegoed, Margo Trappenburg en Evelien Tonkens, De 
kunst van ambachtelijke afstemming. Een onderzoek naar 
ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een 
beperking en hun verwanten, rapport in opdracht van het 
ministerie van VWS. 

vak 

 

Lezingen, congresbijdragen etc. 

Lieke den Boer, Margo Trappenburg & Jeroen van Wijngaarden, Coping with 
internally divided clients, paper prepared for EGPA conference, Lausanne 2018. 

Het wijkteam? Daar kun je net zo goed niet naar toe. Workshop bij Tijd voor de 
tweede helft! Wijkteams; Van transitie naar transformatie. Rotterdam, 15 februari. 

Waar wordt omzien afzien? de participatiemaatschappij gewogen. Lezing voor Dag 
van de Sociaal Werker, Ede, 14 maart 

Op weg naar een burn-out samenleving? Lezing bij Debat in de Stad over ‘moeten 
zorgen’, Apostolisch Genootschap, Dordrecht, 15 maart.  

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1468017318793620
http://dx.doi.org/10.7577/pp.2265
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/09/Trappenburg2018_Article_LangsEenOmwegWerken.pdf
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/02/andersdenkenden-in-de-participatiesamenleving.pdf
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/02/Tijd-voor-de-tweede-helft.pptx
https://gemeenterotterdam.eventlerapp.com/nl-nl/3jaarwijkteams
https://gemeenterotterdam.eventlerapp.com/nl-nl/3jaarwijkteams
https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/dag-van-de-sociaal-werker-2018/
https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/dag-van-de-sociaal-werker-2018/
http://www.dordrecht.net/agenda/2018-03-15-10743-debat-in-de-stad-over-eurmoeten-zorgeneur.html
http://www.dordrecht.net/agenda/2018-03-15-10743-debat-in-de-stad-over-eurmoeten-zorgeneur.html
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De participatiesamenleving. Een morele kosten-batenanalyse. Lezing voor UvA 
alumni kring Andragologie en kring Sociologie. Amsterdam, 27 maart 

Grabbelton of SER model? Lezing bij presentatie speciaal tijdschriftnummer over 
adviesraden sociaal domein. Sociale Vraagstukken i.s.m. Koepel Adviesraden 
Sociaal Domein. Maarssen, 6 april 

Zelfredzaamheid en de grenzen daarvan, workshop voor Verdiwel. Soesterberg, 19 
april 

Niet in plaats van de verzorgingsstaat. Lezing bij Tegenlicht Meetup 
Haarlem: Burgerinitiatieven: ook voor gewone mensen?, Haarlem, 1 mei. 

Eigen kracht en de beperkingen daarvan. Workshop voor leden van de adviesraad 
sociaal domein en verdere genodigden, Schiedam, 2 mei. 

Sociaal werker: ambtenaar of ridder te paard? Workshop voor jaarcongres Sociaal 
Werk Nederland, met Lies Schilder, Groenekan, 16 mei 

Informele voordracht voor woordvoerders zorg van de VVD, Den Haag, 23 mei 

De laatste werknemer. Voorprogramma intreerede Govert Buijs: waartoe is de 
economie op aarde? Vrije Universiteit, Amsterdam, 24 mei. 

Wijsheid uit Zwolle. Praatje bij de presentatie van het rapport Safe H(e)aven, 
meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten, Hogeschool Viaa, Zwolle, 
27 juni. 

Niet alleen de patiënt centraal. Lezing op symposium Familieraad: familie, maak 
kennis met gebiedsgericht werken. Altrecht, Utrecht, 29 november. 

 
 

Lopende promoties 

Naam promovendus Als 1ste of 
2de 

promotor 

Gestart 
in [jaar] 

Promotie 
(verwacht) 

in [jaar] 

Promovendiebegeleiding, proefschriften in 
wording over waardigheid van kwetsbare 
burgers, de professionaliteit van 
reclasseringswerkers, de rol van sociaal 
werkers bij de opvang van statushouders, en 
preventie door sociale wijkteams.  

   

 
 

Valorisatie- en maatschappelijke activiteiten 

Lid van Schouders eronder, programmacommissie Schuldenproblematiek 

Lid van visitatiecommissie Windesheim 

Lid van Raad van Toezicht Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland 

 
 

Nevenfuncties bijzonder hoogleraar per 31 december 2018 

Organisatie Functie 

UU, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Hoofdfunctie hoogleraar: 
universitair hoofddocent  

 
 
 

https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Grabbelton-of-SER-model.pdf
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Lezing-VPRO-meet-up-Haarlem-verkorte-versie.pdf
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups/kalender/Haarlem/haarlem4.html?
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/05/De-laatste-werknemer.pdf
https://goldschmedingfoundation.org/agenda/intreerede-govert-buijs-waartoe-is-economie-op-aarde/
https://goldschmedingfoundation.org/agenda/intreerede-govert-buijs-waartoe-is-economie-op-aarde/
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Wijsheid-uit-Zwolle.pdf
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2018/11/Niet-alleen-de-patient-centraal.pdf
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Evaluatie van en opmerkingen bij het jaarverslag van de zijde van het 
curatorium 

 
Het curatorium is in 2018 bijeengekomen op 12 september. Men was zeer 
tevreden over de invulling van de leerstoel door de leerstoelhoudster.  
 

 

 
 


