JAARVERSLAG VAN DE MARIEKAMPHUIS STICHTING OVER HET JAAR 2016
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1. Vergaderdata
Het bestuur heeft in 2016 viermaal vergaderd: op 11 februari, op 7 juni, op 14
september en op 29 november.

2. Samenstelling bestuur MKS
Het bestuur was in 2016 als volgt samengesteld: Rik Bovenberg, voorzitter; Lou Jagt,
secretaris; Harry Hens, penningmeester; Berteke Waaldijk en Anoushka Boet,
beheer MKS-archief; Arjan Doolaar, beheer MKS website; Lisbeth Verharen, lector
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Rien Vlam vertegenwoordiger BPSW;
Jolanda van Omme-van Laarhoven (master social work) maatschappelijk werker bij
Kempenhaeghe (Expertisecentrum voor epilepsie, slaapgeneeskunde en
neurocognitie). Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar, woonde als adviseur de
vergaderingen bij, Doreen Olario verrichtte ondersteuningswerkzaamheden voor het
bestuur. Lisbeth Simpelaar beheerde het MKS-archief. Aan het einde van 2016
verlieten Berteke Waaldijk en Rien Vlam het bestuur.

3. Rooster van aftreden bestuursleden MKS
Overeenkomstig de statuten van 4 oktober 1988:
 worden bestuursleden voor vier jaar 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
 is één bestuursplaats gebonden aan het hebben van een functie binnen het
Hoger Beroepsonderwijs ten behoeve van het maatschappelijk werk
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kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester.

Het rooster van aftreden ziet er eind 2016 als volgt uit:
Naam

Benoemd

Harry Hens
Rik Bovenberg
Lou Jagt
Lisbeth Verharen
Arjan Doolaar
Anoushka Boet
Jolanda van Omme-van Laarhoven

04-10-88
01-01-96
01-10-99
01-10-99
16-03-10
16-03-10
15-09-15

Aftredend en
herbenoembaar
04-10-20
01-01-20
01-01-19
01-01-19
16-03-18
16-03-18
15-08-19

4. Afscheid van bestuursleden Berteke Waaldijk en Rien Vlam
Professor dr. Berteke Waaldijk was bestuurslid van de MKS vanaf 1 januari 1996. In
het voorwoord van haar proefschrift “Het Amerika der vrouw” noemt zij Marie
Kamphuis een kritisch klankbord en een betrokken getuige voor de geschiedenis die
Waaldijk wilde schrijven. Omdat betrokkenheid bij het maatschappelijk werk in haar
huidige werkkring ontbreekt, besloot zij haar bestuurslidmaatschap te beëindigen.
Berteke heeft veel bijgedragen aan de totstandkoming en het beheer van het Marie
Kamphuisarchief. Op 29 november 2016 werd met een gezamenlijk diner en lovende
woorden van de voorzitter afscheid van haar genomen.
Rien Vlam was vanaf 1 juni 2009 afgevaardigde van de vroegere NVMW, thans
BPSW, in het bestuur van de MKS. Zijn verbinding met de BPSW werd beëindigd en
hiermee ook zijn bestuurslidmaatschap van de MKS. Ook van hem werd op 29
november afscheid genomen.

5. Oratie Bijzonder Hoogleraar professor dr. Margo Trappenburg
Op vrijdag 29 april 2016 heeft Margo Trappenburg haar inaugurele rede: “Helpen als
ambacht: Arbeidsdeling in de participatiemaatschappij” uitgesproken in de
Pieterskerk te Utrecht, ter gelegenheid van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar
Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek.
De omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij heeft gevolgen voor
de verdeling van arbeid. Veel werk dat in de verzorgingsstaat werd gedaan door
betaalde krachten (thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, sociale
hulpverleners) moet in de participatiesamenleving op onbetaalde basis worden
verricht door familie, vrienden en buren en door werklozen als tegenprestatie voor
een uitkering. Margo Trappenburg duidt dit aan als de opkomst van het Ikea-principe
in de hulpverlening.
Zij tekent hierbij aan dat managers van zorg- en welzijnsinstellingen deze opkomst
beschouwen als een onafwendbare maatschappelijke ontwikkeling waar zij “tijdig en
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proactief op in willen spelen”. Deze retoriek van onvermijdelijkheid acht Trappenburg
misleidend en in haar oratie geeft zij aan dat het zin heeft om na te gaan op grond
waarvan men ervoor of ertegen kan zijn.
Dezelfde middag hield ook professor dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap
en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek, haar
oratie getiteld: “Roeping, gezag en loyaliteit: De publieke sector na het
neoliberalisme”.

6. Activiteiten Bijzonder Hoogleraar
Margo Trappenburg werkt namens de MKS één dag in de week als buitengewoon
hoogleraar aan de leerstoel Grondslagen van het maatschappelijk werk. Deze
leerstoel is gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek en ressorteert onder de
leerstoel van professor dr. Evelien Tonkens ‘Burgerschap en humanisering van de
publieke sector’.
Trappenburg heeft een onderzoeksprogramma ontwikkeld dat zich richt op
veranderingen in de verzorgingsstaat (transities van rijk naar gemeenten en van
overheid naar burgers), op veranderingen in de professie en op veranderingen in
behoeften van burgers die kunnen ontstaan als de omslag van de verzorgingsstaat
naar participatiemaatschappij verder vorm krijgt.
Bij de leerstoel Grondslagen van het maatschappelijk werk hoort een curatorium
bestaande uit prof.dr. Evelien Tonkens (voorzitter), prof.dr. Anne Goossensen
(hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor
Humanistiek) en prof.dr.F.Leijnse (hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt aan de
Open Universiteit in Heerlen). Prof. Leijnse is lid van het curatorium op voordracht
van de Marie Kamphuisstichting.
Buiten het onderzoeksprogramma treedt Trappenburg naar buiten door het geven
van lezingen, inleidingen, het schrijven van artikelen, het leveren van bijdragen aan
publicaties en is zij promotor van diverse promovendi.
Een volledig overzicht van de activiteiten van Margo Trappenburg binnen het kader
van de MKS-leerstoel is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd.

7. MKS-prijs 2016
De winnaars van de MKS-prijs 2016 werden op 17 november bekend gemaakt
tijdens het BPSW symposium ‘Privacy en geheimhouding’ in het congres- en
vergadercentrum Domstad in Utrecht. De jury had dit jaar een lastige taak. Acht
interessante inzendingen streden om de prijs. In een aantal daarvan werden nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen teruggezien die niet in aanmerking komen voor de
prijs volgens de huidige criteria (niet wetenschappelijk onderbouwd of te
commercieel), maar die mogelijk wel interessant zijn in nieuwe toekomstige varianten
van het sociaal werk. De jury beveelt de Marie Kamphuis Stichting aan om de huidige
criteria te heroverwegen.
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Uiteindelijk werden twee projecten genomineerd die zichzelf tijdens de prijsuitreiking
voorstelden in een korte videofilm:
Spirit of Youth van Hogeschool Zuyd is een ‘equine assisted interventie’, een
interventie met de hulp van een paard. Jongeren met beperkingen,
hechtingsstoornissen of gedragsproblemen krijgen een stageplaats op een stoeterij.
Bij Spirit of Youth, zoals het project heet, wordt op een natuurlijke manier gefocust op
datgene wat stagiaires (cliënten) wél kunnen.
StreetPro, in 2014 winnaar van de tweede prijs, ontwikkelde Job Academy, een
programma dat kwetsbare jongeren (17-28 jaar) helpt hun weg te vinden op de
arbeidsmarkt door middel van een intensieve ‘bootcamp’ van drie dagen in de natuur,
zonder stromend water en elektriciteit, terwijl de telefoon thuis blijft. Het biedt
deelnemers de kans om binnen twee weken na volgen van het programma aan het
werk te gaan.
Rik Bovenberg, voorzitter van de MKS, maakte de prijswinnaars bekend en deelde
de prijzen uit, een geldbedrag van respectievelijk € 1000 en € 500, een certificaat en
de biografie van Marie Kamphuis.
Onderstaande citaten zijn afkomstig uit het juryrapport:
1e prijs
Job Academy - StreetPro
"De initiatiefnemers hebben zich verdiept in de werkzame mechanismen van hun
methode en registreren hoeveel van de deelnemers daadwerkelijk een baan
overhouden aan het experiment (...) De initiatiefnemers hebben afspraken met
werkgevers die vacatures beschikbaar stellen voor deze doelgroep. Hierdoor wordt
het doel waar jongeren voor werken (een functie bij het betreffende bedrijf) heel
duidelijk en haalbaar."
2e prijs
Spirit of Youth - Zuyd Hogeschool
"De hulp van de stagiair in het bedrijf wordt gewaardeerd. (...) Het vertrouwen in de
kracht van het leven is bij boeren een soort overlevingsmechanisme wat ervoor zorgt
dat ze ook de stagiairs kunnen nemen zoals ze zijn. Spirit of Youth is gebaseerd op
onderzoek en de initiatiefnemers hebben samenwerking gezocht met
kennisinstellingen en andere actoren die ertoe kunnen bijdragen dat er bij het project
steeds verder wordt geleerd."

8. Wijziging frequentie MKS-prijs
In de vergadering van de MKS op 29 november 2016 werd de vraag gesteld waarom
de MKS-prijs slechts om de twee jaar beschikbaar wordt gesteld. In de daarop
volgende discussie besloot het bestuur met ingang van 2017 de frequentie te
wijzigen in een jaarlijkse beschikbaarstelling.
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9. Marie Kamphuis Archief (MKA) en rubriek Uitgelicht
Doel van het MKA is materiaal over de geschiedenis van het maatschappelijk werk te
verzamelen en te ontsluiten voor o.a. sociaal werkers en studenten.
Het MKA bevindt zich fysiek in een ruimte van de BPSW (Beroepsvereniging van
Professionals in Sociaal Werk) aan de Leidseweg in Utrecht. Het bevindt zich digitaal
in de vorm van een inventarisatie op de pagina Archief van de MKS-site.
In 2016 zijn de volgende werkzaamheden verricht:
Inventarisatie
Het grootste archief binnen de collectie, van JOINT (tot 1989 een overkoepelende
instelling voor maatschappelijke dienstverlening) is geïnventariseerd. Daarmee is de
inventarisatie van het gehele MKA straks voltooid.
Beeldmateriaal
Van foto’s, ook in aanwezige vakliteratuur, zijn digitale foto’s gemaakt. Helaas
kunnen deze i.v.m. auteursrechten niet gepubliceerd worden op de site; een
hindernis waar meerdere historische archieven bij digitale ontsluiting tegenaan lopen.
Verzameldocument
Op de site is een verzameling links geplaatst naar alle op internet vindbare
Nederlandse publicaties op het gebied van de wetenschap van het sociaal werk.
Rubriek Uitgelicht
Op deze pagina van de MKS-site zijn columns gepubliceerd waarin een bron uit het
MKA verbonden wordt met een actuele kwestie. Onderwerpen waren in 2016 de
vluchtelingenkwestie, teamwerk en liefdadigheid. Vanaf juni 2016 is een nieuwe serie
columns gestart, waarin telkens een historische foto in zijn context wordt geplaatst.
De columns van de rubriek Uitgelicht worden tevens gepubliceerd in het Vakblad
Sociaal Werk.
Interviewartikel
Een gehouden interview met een professional in de ouderbegeleiding is
getranscribeerd en er is een interviewartikel van gemaakt. Dit ter aanvulling van het
MKA en ter publicatie.
10. MKS-website in 2016
Nieuw op de site
Uitgelicht: Verleden in beeld
Liesbeth Simpelaar heeft tien bijdragen geschreven voor deze rubriek in 2016, een
selectie daarvan is in Maatwerk gepubliceerd. Omdat dit tijdschrift sinds afgelopen
zomer verder gegaan is onder de naam Vakblad Sociaal Werk, is de naam van de
rubriek ‘Uitgelicht’ gewijzigd in ‘Verleden in beeld’.
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MKS-leerstoel
De oratie die Margo Trappenburg op 29 april heeft uitgesproken kan via de site
worden gedownload. Tevens kan een verslag in foto’s worden bekeken. De foto’s
staan op de Flickr, een gratis site waarop foto’s in hoge resolutie kunnen worden
bekeken.
MKS-prijs
Een verslag van de uitreiking van de MKS-prijs 2016 in tekst en beeld is aan de site
toegevoegd. Ook hier is een fotoverslag te bekijken via Flickr.
Nieuws
Korte nieuwsberichten worden als daar aanleiding voor is op de voorpagina
aangekondigd, zoals aankondigingen van de MKS-prijs 2017, de MKS-lezing 2017
en berichtgeving over de oratie van Margo Trappenburg en de uitreiking van de
MKS-prijs 2016.
Onderstaande grafiek geeft een inzicht in hoe de site bezocht wordt:

De site is in 2016 ongeveer even vaak bezocht als in het voorgaande jaar: in 2015
waren er in totaal 3.506 unieke bezoekers, dit jaar 3.557. Het totale aantal bezoeken
(dus ook bezoekers die twee keer of vaker de site bekijken) is iets minder, 5.506 in
2016 tegenover 5.697 in 2016.
Het aantal ‘hits’, het totaal van alle pagina’s die een of meerdere keren zijn bekeken
is aanzienlijk toegenomen: 63.781 in 2015, 67.564 in 2016. Een bezoeker bekijkt per
keer gemiddeld twee of drie pagina’s.

Teteringen, 17 januari 2017
Lou Jagt, secretaris MKS
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