
  

 

Jaarverslag 2019 

Inhoud 

01  Vergaderdata 

02  Samenstelling bestuur MKS 

03  Rooster van aftreden bestuursleden MKS 

04  Activiteiten Bijzonder Hoogleraar 

05  Toekomst Marie Kamphuis Stichting 

06  Marie Kamphuis Lezing 2019 

07  Marie Kamphuis archief (MKA) 

08  MKS website 

 

01  Vergaderdata 

Het bestuur heeft in 2019 viermaal vergaderd: op 12 maart, 13 juni, 8 oktober en 10 december. 

 

02  Samenstelling bestuur MKS 

Het bestuur was op 1 januari 2019 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 HAN University of Applied Sciences; Jolanda van Omme-van 

Laarhoven, onderzoeksmedewerker Radboudumc, maatschappelijk werker bij Kempenhaeghe 

Oosterhout (tot en met november 2019) en De Riethorst Stromenland (vanaf december 2019); Joyce 

Neijenhuis, vertegenwoordiger van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) 

in het bestuur van de Marie Kamphuis Stichting (MKS). 

Op 12 maart is Lou Jagt afgetreden als secretaris. Hij is opgevolgd door bestuurslid Arjan Doolaar. Op 

11 oktober is Harry Hens afgetreden als penningmeester. Hij is opgevolgd door bestuurslid Anoushka 

Boet. 

Met het oog op het beëindigen van de stichting in 2024 is voorlopig 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 Benoemd Aftreden en herbenoembaar 

Rik Bovenberg 1 januari 1996 4 oktober 2020 

Lisbeth Verharen 1 oktober 1999 1 oktober 2024 

Anoushka Boet 16 maart 2010 16 maart 2022 

Arjan Doolaar 16 maart 2010 16 maart 2022 

Jolanda van Omme-van Laarhoven 15 september 2015 15 augustus 2024 

Joyce Neijenhuis 14 december 2017 14 december 2021 

 

04  Activiteiten Bijzonder Hoogleraar 

De bijzondere leerstoel Grondslagen Maatschappelijk Werk is met vijf jaar verlengd, van 1 oktober 
2019 tot 30 september 2024. De omvang van de bijzondere leerstoel is 0,2 FTE, d.i. ca. 330 uur per 
jaar.  
Bijzonder Hoogleraar Margo Trappenburg was aanwezig bij alle vergaderingen van de MKS in 2019. 

Mondeling en schriftelijk gaf zij uitvoerig toelichting op haar activiteiten binnen het kader van de 

leerstoel. 

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 2019 

Tijdens De Agenda van het Sociaal Werk, een agenderende bijeenkomst van Movisie, 

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Marie Kamphuis Stichting, Platform 

voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs is op donderdag 14 

november in de Jacobikerk te Utrecht voor de twaalfde keer de Marie Kamphuis Lezing gegeven. Dit 

jaar waren er twee sprekers: de Nederlandse hoogleraar Margo Trappenburg van de UvH (namens de 

MKS) en de Universiteit Utrecht en de Vlaamse prof. dr. Rudi Roose van de Universiteit van Gent. De 

tekst van beide lezingen, Casework oude stijl door Margo Trappenburg en Een pleidooi voor 

onvolmaakt sociaal werk door Rudi Roose, is terug te vinden op de website van de MKS. 

De BPSW heeft de MKS opnieuw uitgenodigd voor de lezing op 19 november 2020, wederom tijdens 

De Agenda van het Sociaal Werk. 

 

07  Marie Kamphuis archief (MKA) 

Op 14 november is het archief van Marie Kamphuis overgedragen aan de BPSW. Het archief was al 

gehuisvest bij de BSPW, de overdracht vond symbolisch plaats middels het boekje Een kleine gids: 

Principes uit het social casework voor de basishouding van de sociaal werker. Het boekje is door 

Liesbeth Simpelaar samengesteld en door Doreen Olario vormgegeven aan de hand van documenten 

uit het archief en kan ook vanaf de website worden gedownload. 

Liesbeth Simpelaar heeft jarenlang het archief beheerd en geïnventariseerd. Op de website is door 

haar in de rubriek 'Uitgelicht' over het archief gepubliceerd. Enkele bijdragen zijn tevens opgenomen 

https://mariekamphuisstichting.nl/images/kleine-gids-website.pdf
https://mariekamphuisstichting.nl/images/kleine-gids-website.pdf


in Maatwerk en opvolger Vakblad Sociaal Werk. Met de overdacht van het archief aan de BPSW werd 

ook afscheid genomen van Liesbeth Simpelaar. 

Naast het archief heeft de stichting ook het beheer van het graf van Marie Kamphuis. Voor het 

beëindigen van de stichting zal het graf onderhoudsvrij gemaakt worden en de wens is om het 

daarna over te dragen aan de BPSW. Nu wordt per jaar een bedrag betaald om het graf netjes te 

houden. 

 

08  MKS website 

In 2018 was al besloten om de MKS website te vernieuwen. Doreen Olario heeft in de zomer een 

geheel nieuwe website ontworpen. Door technische problemen bij de beheerder moest de site 

grotendeels opnieuw gemaakt worden waardoor 14 november niet gehaald kon worden, maar begin 

2020 is de vernieuwde site tot algehele tevredenheid online gezet. 

Vanwege de aangekondigde vernieuwing van de site zijn er in 2019 slechts een klein aantal bijdragen 

toegevoegd, onder anderen over de lezing van 14 november en de rubriek 'Uitgelicht'.  

Onderstaande grafiek geeft een inzicht in hoe de site in 2019 bezocht werd: 

 

Het aantal unieke bezoekers, 4.675, is iets afgenomen. In 2018 waren dat er 5.488, tegen 4.863 in 

2017. Het totale aantal bezoeken (dus ook bezoekers die twee keer of vaker de site bekijken) is ook 

afgenomen, 6.588 tegenover 8.312 in 2018 en 6.477 in 2017. De site is in 2019 ongeveer net zo vaak 

bezocht als in 2017.  

Het aantal ‘hits’, het totaal van alle pagina’s die één of meerdere keren zijn bekeken is met 78.163 

ook iets afgenomen: in 2018 waren dit er 83.714 en in 2017 waren er 76.550 hits. In november werd 

de site veruit het meest geraadpleegd, in deze maand werd de lezing gehouden. 

 

Arjan Doolaar, secretaris 

Nijmegen, maart 2020 

  



Bijlage 

Jaarverslag bijzondere leerstoel Grondslagen Maatschappelijk Werk 2019 

 
Bijdragen aan UvH onderwijs Ma of GS Periode 

Hoorcollege over democratisering Ba 9 december 

Tweede lezerschappen bij scripties Ma zomer 

 
 

Publicaties in het verslagjaar verschenen Wetenschappelijk / 
vak / populariserend 

/ overig 

Van der Weele, S., Bredewold, F. H., Grootegoed, E. M., Trappenburg, M. 
J., & Tonkens, E. H. (2019). Zorgen als ambacht: Afstemmen op 
afhankelijkheid van mensen met een beperking. Utrecht: De Graaff. 

Vakpublicatie, boek 

Trappenburg, M., Kampen, T., & Tonkens, E. (2019). Social workers in a 
modernising welfare state: Professionals or street-level 
bureaucrats? British Journal of Social Work (published online 28 
October). https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz120 

Wetenschappelijk 

Roest, B., Trappenburg, M., & Leget, C. (2019). Being a burden to others 
and wishes to die: The importance of the sociopolitical 
context. Bioethics, 34, 195-199. https://doi.org/10.1111/bioe.12688 

Wetenschappelijk 

Roest, B., Trappenburg, M., & Leget, C. (2019). The involvement of family 
in the Dutch practice of euthanasia and physician assisted suicide: A 
systematic mixed studies review. BMC Medical Ethics, 20, Article 23. 
https://doi.org/10.1186/s12910-019-0361-2 

Wetenschappelijk 

Trappenburg, M. (2019). Gelijkheidsbeginsel [Column]. Vakblad Sociaal 
Werk, 20(1), 15. https://doi.org/10.1007/s12459-019-0001-4 

Vakpublicatie 

Trappenburg, M. (2019). Continuïteit [Column]. Vakblad Sociaal Werk, 
20(4), 16. https://doi.org/10.1007/s12459-019-0001-4 

Vakpublicatie 

 
 

Lezingen, congresbijdragen etc. 

o Casework nieuwe stijl. Marie Kamphuis Lezing, Utrecht, 14 november.   

o De participatiesamenleving en wat we ervan moeten vinden. Deelsessie tijdens Festival van 
het Binnenlands Bestuur, Amsterdam, 9 november. 

o Samenwerken met het sociaal domein. Lezing binnen VU Divosa Collegereeks, Utrecht, 19 
juni. 

o Sociaal werkers in een managementtijd. Voordracht voor Movisie, Utrecht, 4 juni. 

o De participatiesamenleving: een morele kosten-batenanalyse. Lezing binnen De Linde 
Collegereeks, Haarlem, 27 mei.   

o Lezing bij masterclass Leiderschap veranderen: nodig of overbodig?, Driestar, Gouda, 22 mei.   
o Voorzitter bij lezing Stacy Clifford Simplican, Internationaal Symposium Sociale Inclusie, 

Universiteit voor Humanistiek, 16 mei. 
o Geld of hulp in natura? Lezing tijdens Studiedag All about the money? Leidt financiële regie 

tot maatschappelijke deelname?, VFG Vereniging Personen met een Handicap, Vlaams 
Parlement, Brussel, 7 mei.   

o Bijdrage aan panel Frontlijnwerk, congres Avans in Blauw, Den Bosch, 27 april. 

o Rekenen is nog veel moeilijker dan het lijkt. Lezing voor de Rekenkamer Zeist, bij het afscheid 
van voorzitter Alma Schaafstal, 21 februari.   

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/zorgen-als-ambacht
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https://www.evelientonkens.nl/publicaties/wetenschappelijk-engelstalig/attachment/bcz120/
https://www.evelientonkens.nl/publicaties/wetenschappelijk-engelstalig/attachment/bcz120/
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https://www.evelientonkens.nl/publicaties/wetenschappelijk-engelstalig/attachment/bcz120/
https://academic.oup.com/bjsw/advance-article/doi/10.1093/bjsw/bcz120/5603659?guestAccessKey=7380e882-6e7d-4c38-83e0-88676e94ee05
https://academic.oup.com/bjsw/advance-article/doi/10.1093/bjsw/bcz120/5603659?guestAccessKey=7380e882-6e7d-4c38-83e0-88676e94ee05
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bioe.12688
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bioe.12688
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12910-019-0361-2?author_access_token=R-JUg_go_6qg2ygaw4GRUW_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPVbiZMX2a6vVm4fAEcnu79CDHEzD3tGbvm0Ft4SFfp0e1Mca0tz0tMfmmibcenIQYouetR9UP8AmES2pZ9SecxFYybfe6KaVYCxt5srD8VQg%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12910-019-0361-2?author_access_token=R-JUg_go_6qg2ygaw4GRUW_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPVbiZMX2a6vVm4fAEcnu79CDHEzD3tGbvm0Ft4SFfp0e1Mca0tz0tMfmmibcenIQYouetR9UP8AmES2pZ9SecxFYybfe6KaVYCxt5srD8VQg%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12910-019-0361-2?author_access_token=R-JUg_go_6qg2ygaw4GRUW_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPVbiZMX2a6vVm4fAEcnu79CDHEzD3tGbvm0Ft4SFfp0e1Mca0tz0tMfmmibcenIQYouetR9UP8AmES2pZ9SecxFYybfe6KaVYCxt5srD8VQg%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12910-019-0361-2?author_access_token=R-JUg_go_6qg2ygaw4GRUW_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPVbiZMX2a6vVm4fAEcnu79CDHEzD3tGbvm0Ft4SFfp0e1Mca0tz0tMfmmibcenIQYouetR9UP8AmES2pZ9SecxFYybfe6KaVYCxt5srD8VQg%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12910-019-0361-2?author_access_token=R-JUg_go_6qg2ygaw4GRUW_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPVbiZMX2a6vVm4fAEcnu79CDHEzD3tGbvm0Ft4SFfp0e1Mca0tz0tMfmmibcenIQYouetR9UP8AmES2pZ9SecxFYybfe6KaVYCxt5srD8VQg%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12910-019-0361-2?author_access_token=R-JUg_go_6qg2ygaw4GRUW_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPVbiZMX2a6vVm4fAEcnu79CDHEzD3tGbvm0Ft4SFfp0e1Mca0tz0tMfmmibcenIQYouetR9UP8AmES2pZ9SecxFYybfe6KaVYCxt5srD8VQg%3D%3D
https://doi.org/10.1186/s12910-019-0361-2
https://doi.org/10.1186/s12910-019-0361-2
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https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2019/11/Casework-nieuwe-stijl-hv-12-november-2019.pdf
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2019/11/Casework-nieuwe-stijl-hv-12-november-2019.pdf
https://www.divosa.nl/agenda/college-2-het-ambacht-en-de-praktijk-van-goed-samenwerken
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https://www.driestar-educatief.nl/cursussen/masterclass-leiderschap-veranderen-nodig-of-ove
https://www.driestar-educatief.nl/cursussen/masterclass-leiderschap-veranderen-nodig-of-ove
https://www.uvh.nl/actueel/agenda/conference-on-social-inclusion
https://www.uvh.nl/actueel/agenda/conference-on-social-inclusion
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2019/05/geld-of-zorg-in-natura-lezing-Brussel-7-mei-2019-Margo-Trappenburg.pptx
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2019/05/geld-of-zorg-in-natura-lezing-Brussel-7-mei-2019-Margo-Trappenburg.pptx
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2019/02/lezing-Zeist.pdf
https://margotrappenburg.nl/wp-content/uploads/2019/02/lezing-Zeist.pdf


o Toespraak bij het afscheid van Neeltje Spit als sociaal makelaar, Buurtcentrum De Boog, 
Utrecht Overvecht, 14 januari. 

 

Social workers in a catch-all bureaucracy, paper prepared for EGPA Conference, Belfast, 11-13 
september, samen met Thomas Kampen en Evelien Tonkens. 

Hoe Elco Brinkman alsnog zijn zin kreeg, paper voor congres De Zichtbare Hand, Utrecht, 29-30 
augustus. 

 
 

Promotiebegeleiding 

Margo begeleidt samen met Evelien Tonkens promotieonderzoek naar hulp en waardigheid voor 
kwetsbare Utrechters, naar de professionele ruimte van reclasseringswerkers, naar het nut van 
eigen kracht conferenties in de revalidatiegeneeskunde, en naar betaalde en onbetaalde hulp aan 
statushouders bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Samen met UvH collega Carlo 
Leget begeleidt zij een onderzoek naar de rol van familieleden van patiënten bij de besluitvorming 
over euthanasie; samen met Universiteit Utrecht (UU) collega Mirko Noordegraaf begeleidt ze 
onderzoek naar de rol van ervaringsdeskundigen in de ggz en met UU collega Paul Boselie 
onderzoek naar de rol van private equity in de zorg.  

 
 

Valorisatie- en maatschappelijke activiteiten 

Lid van de Raad van Toezicht, kwaliteitslabel, Sociaal werk Nederland.  

Lid van professional board van de masteropleiding Social Work van de hogescholen in Groningen 
en Leeuwarden. 

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de BPSW. 

 
 

Nevenfuncties bijzonder hoogleraar per 31 december 2019 
Organisatie Functie 

Bestuurs- en Organisatiewetenschappen UU (USBO) universitair hoofddocent (hoofdfunctie) 

 
 

Toelichtende opmerkingen bij het jaarverslag 

Het curatorium van de leerstoel kwam bijeen op 24 april 2019. Deze bijeenkomst had vooral tot 
inzet om verlenging van de leerstoel te realiseren. Dankzij de inspanningen van het curatorium, 
leerstoelvoorzitter Evelien Tonkens en voorzitter van de MKS Rik Bovenberg is dit gelukt. De 
leerstoel wordt vanaf oktober 2019 betaald door vijf instanties. Naast de MKS gaat het om Movisie 
en Sociaal Werk Nederland, twee organisaties waarmee al eerder vruchtbaar werd samengewerkt. 
Daarnaast is financiering gevonden bij twee hogescholen: Hogeschool Viaa en de Hogeschool van 
Amsterdam.  

 
 


