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OVER HET JAAR 2017
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1. Vergaderdata
Het bestuur heeft in 2017 viermaal vergaderd: op 14 februari, op 7 juni, op 11 september en op 14 december.

2. Samenstelling bestuur MKS
Het bestuur was in 2017 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; Karin Lansbergen, afgevaardigde van de BPSW (vanaf juni 2017).
In verband met problemen met het bijwonen van de MKS vergaderingen besloot Karin Landsbergen aan het einde van 2017 haar bestuursfunctie op te geven. In haar
plaats meldde Joyce Neijenhuis zich aan als vertegenwoordiger van de BPSW in het
MKS-bestuur.
Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar, woonde als adviseur de vergaderingen
bij, Doreen Olario verrichtte ondersteuningswerkzaamheden voor het bestuur, Liesbeth Simpelaar beheerde het MKS-archief.

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
 kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester
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Naam

Benoemd

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

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

14-12-17

14-12-21

4. Activiteiten Bijzonder Hoogleraar
De gegevens zijn overgenomen uit het jaarverslag 2017 dat de bijzonder hoogleraar
maakte voor de Universiteit voor Humanistiek. In dit onderdeel van het jaarverslag
2017 van de MKS worden de categorieën en de aantallen verrichte activiteiten vermeld. Het volledige verslag is als bijlage 1 bij het jaarverslag van de MKS gevoegd.
1. Bijdrage aan het UvH onderwijs: zes bijdragen
2. Publicaties in het verslagjaar verschenen: acht publicaties
3. Lezingen, congresbijdragen, etc: acht optredens
4. Lopende promoties: zes promovendi
5. Valorisatie- en maatschappelijk activiteiten: acht activiteiten
6. Nevenfunctie bijzonder hoogleraar per 31 december 2017: betreft één neven(hoofd)functie
Evaluatie van en opmerkingen bij het jaarverslag van de zijde van het curatorium. Uit
het verslag van de vergadering van het curatorium, 30 november 2017: “De leden
van het curatorium gaan graag akkoord met en zijn erg enthousiast over het activiteitenoverzicht van Margo Trappenburg. Opnieuw een mooie mix van wetenschappelijke publicaties (gerealiseerd en in voorbereiding) en populariserende bijdragen en
lezingen. Het lijkt erop dat de leerstoel in het werkveld wordt gewaardeerd. Margo
houdt daar regelmatig lezingen. Dit lijkt het curatorium een heel passende invulling
van de MKS leerstoel. Waardering van het werkveld blijkt ook uit het feit dat Sociaal
Werk Nederland (de koepelorganisatie van organisaties op het terrein van sociaal
erk/welzijnswerk) scriptie/stageplaatsen aanbiedt aan masterstudenten bij de UvH en
bij de USBO(Margo’s andere werkplek).”

5. Overlijden Geert van der Laan
Op woensdag 4 oktober overleed prof. dr. Geert van der Laan, van 1994 tot 2009
werkzaam als bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ namens de Marie Kamphuisstichting. Per 1 maart 2004 is deze leerstoel gevestigd aan
de Universiteit voor Humanistiek. Geert was al enige tijd ziek. Hij werd 71 jaar.
Geert van der Laan zette zich als een van de eersten in voor de wetenschappelijke
onderbouwing van het maatschappelijk werk. Zoals lector Anneke Menger schreef in
de nieuwsbrief van het Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk: “Met het overlijden van
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Geert van der Laan verliezen we een belangrijke erflater van het hedendaagse sociale werk. Zijn proefschrift, Legitimatieproblemen in het Maatschappelijk Werk (1990)
en andere publicaties vonden veel weerklank onder maatschappelijk werkers. Zijn
werk bood steun en onderbouwde hun vakmanschap.”
Het bestuur van de MKS plaatste in de NRC en de Volkskrant de volgende advertentie:
Wij treuren om het verlies van
GEERT VAN DER LAAN
23 februari 1946 – 4 oktober 2017
Hij was de eerste hoogleraar die namens de Marie Kamphuis Stichting het beroep maatschappelijk werk verbond met wetenschap.
Geert leeft in onze herinneringen voort als een man die tien jaar lang deze opdracht met hart
en ziel vervulde, totdat gezondheidsproblemen hem dwongen dit werk neer te leggen.
Namens het bestuur van de Marie Kamphuis Stichting
Rik Bovenberg
Lou Jagt
Harry Hens

Harry Hens was aanwezig bij de besloten bijeenkomst waarin familie en vrienden afscheid van Geert namen.

6. MKS-lezing 2017
De tiende Marie Kamphuis-lezing werd op woensdag 15 maart 2017 gehouden door
Marcel Spierts. Zijn lezing "De democratisch sociaal werker” was de opening van het
congres De Dag van de Sociaal Werker in de ReeHorst in Ede. Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur.
Hij werkte als docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool
van Amsterdam. In 2014 promoveerde hij op de professionalisering van sociaal-culturele beroepen, zoals sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, vormingswerkers en
opbouwwerkers. Tijdens het congres werd ook zijn nieuwste publicatie gepresenteerd, Visie en bekwaamheid maken het verschil: Over professionele besluitvorming
in het sociaal werk, dat hij samen schreef met Mariël van Pelt, Evert van Rest en
Sanneke Verweij.
Na een korte inleiding door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters waarin ook Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting aan het woord kwam, hield Marcel
Spierts een pleidooi voor democratisch sociaal werk. Hiervoor hebben sociaal werkers visie en vakbekwaamheid nodig. Dat vraagt in de toekomst om reflectieve en innovatieve professionals die vragen durven te stellen over het beleid en nieuwe
ideeën ontwikkelen, bijvoorbeeld over hun bijdrage aan een democratischer samenleving.
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7. MKS-prijs 2017
Na de prijsuitreiking van 2016 ontstond het idee om de Marie Kamphuis Prijs niet
eens per twee jaar maar jaarlijks uit te reiken. Er waren drie genomineerden waaruit
de jury de winnaar koos. Gehandhaafd bleef de presentatie van de drie projecten in
de vorm van een korte videofilm. De presentatie werd gehouden tijdens het BPSW
Jaarcongres op 16 november 2017 in Utrecht. De jury bestond uit: Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek, Lies Schilder, directeur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en Marian Kremers, hoofdredacteur Vakblad Sociaal Werk. De jury oordeelde dat de drie inzendingen, zij het op verschillende wijze, het belang van ervaringsdeskundigheid benadrukte. De drie genomineerden waren:
Autin - Bas Kruisman, Maik Jansen en Jan te Riele
Het project Autin in Doetinchem is een laagdrempelige inloopruimte voor mensen
met een autisme spectrum stoornis. Mensen met autisme gebruiken de ruimte om
samen dingen te beleven, te ondernemen of te verwerken. Het project werd ingediend door Sharon Zweekhorst, een studente sociaal-cultureel werk, die zelf tot de
doelgroep behoort. De jury vond het een charmant en veelbelovend project.
Kletsborden - Kenniscentrum HAN Sociaal
Kletsborden is een spel om te leren praten en denken over jezelf en over sociale relaties, ontwikkeld door docentonderzoekers en studenten van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep: mensen met een
licht verstandelijke beperking voor wie het spel primair bedoeld is. Het leek de jury
een spel dat voor veel meer groepen en veel meer mensen zinvol zou kunnen zijn.
Samensterk begeleiding - RIBW Nijmegen & Rivierenland
Het project Samensterk betreft een interventie voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die onder leiding van een professionele hulpverlener een maal
per week bij elkaar komen om te praten over hoe het met hen gaat en tevens een
thema uit te diepen. Het mooie aan dit project vond de jury dat hier heel precies werd
uitgewerkt wat de rol is van een professionele begeleider (sociaal werker) bij dat proces.
De jury kende de MKS-prijs 2017 toe aan het project “Samensterk begeleiding” dat
ingediend werd door Jessy Berkvens van het RIBW Nijmegen & Rivierenland. De jury
oordeelde: “In dit project wordt heel precies uitgewerkt wat de rol is van een professionele begeleider (sociaal werker) in het proces”.
Aan de prijs is een bedrag van € 1000 verbonden, alle genomineerden ontvingen tevens een certificaat en de biografie van Marie Kamphuis.

8. Marie Kamphuis Archief (MKA)
Doel van het MKA is uniek materiaal over 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.
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In 2017 zijn de volgende werkzaamheden verricht:
Verzamelen materiaal:
Bijgekomen is een schenking van Willem Melief. Dit materiaal is gecheckt op uniciteit
en mogelijke dubbelheid in het archief.
Beheren materiaal:
Het materiaal van de schenking uit 2015, Addendum 1.1.2, is nader geselecteerd op
de bijdrage die het levert voor het archief.
Ontsluiten materiaal:
De inventarisatie van het aanwezige materiaal is voltooid. Bronvermelding en lay-out
van alle inventarislijsten is consistent gemaakt. Alle lijsten staan op de site. De opleidingen Social Work in Nederland zijn attent gemaakt op het bestaan van het archief
en op de inventarisatie. Andere archieven (IISG, Atria) zijn gevraagd een link op hun
site te zetten naar het MKA. Atria heeft dit gedaan.
Vragen via de mail en bij de BPSW zijn beantwoord.
Aanvulling materiaal:
- Rubriek Uitgelicht: de serie columns over de geschiedenis van het sociaal werk is
voortgezet. Daarin wordt aan de hand van beelden belicht hoe het sociaal werk is
ontstaan, met speciale aandacht voor de rol van vrouwen. Elke twee maanden werd
uit deze serie een verkorte column gepubliceerd in het Vakblad Sociaal Werk (rubriek
Verleden in Beeld).
- Interviewartikel over Alice van der Pas: geplaatst op de site en in Vakblad Sociaal
Werk, april 2017
- In Memoriam Alice van der Pas: geplaatst op de site en in Vakblad Sociaal Werk,
oktober 2017

9. Activiteiten MKS-website in 2017
Nieuw op de site
Uitgelicht: Verleden in beeld
Liesbeth Simpelaar heeft negen bijdragen geschreven voor deze rubriek in 2017, een
selectie daarvan is in Vakblad Sociaal Werk gepubliceerd in de rubriek ‘Verleden in
beeld’.
MKS-lezing en MKS-prijs
Verslagen van de uitreiking van de MKS-lezing 2017 door Marcel Spiers en van de
MKS-prijs 2017 in tekst en beeld zijn aan de site toegevoegd, inclusief de tekst van
de lezing. Ook is hier een fotoverslag te bekijken via Flickr.
Nieuws
Korte nieuwsberichten worden als daar aanleiding voor is op de voorpagina aangekondigd, zoals het overlijden van Geert van der Laan en de bovengenoemde lezing
en prijsuitreiking.
Onderstaande grafiek geeft een inzicht in hoe de site bezocht wordt:
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De site is in 2017 vaker bezocht dan in het voorgaande jaar: in 2016 waren er in totaal 3.557 unieke bezoekers, dit jaar 4.863, een stijging van meer dan 1000 bezoekers. Het totale aantal bezoeken (dus ook bezoekers die twee keer of vaker de site
bekijken) is ook gestegen, 5.506 in 2016 tegenover 6.477 in 2017.
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. In oktober werd de site het
meest geraadpleegd, dit heeft wellicht te maken met het overlijden van Geert van der
Laan op 4 oktober. Op 10 oktober werd de site het vaakst bekeken, in totaal door
ruim 1500 bezoekers.

Teteringen, 22 februari 2018
Lou Jagt
Secretaris MKS
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Bijlage 1 bij het jaarverslag 2017 van de MKS

Jaarverslag 2017 Bijzonder Hoogleraar prof. dr. Margo Trappenburg
Bijdragen aan UvH onderwijs

Ma of GS

Periode

Ba
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma

najaar

Enkele hoorcolleges bij H3
Scriptiebegeleiding Laurine Blonk
Scriptiebegeleiding Lieke Lovink
Scriptiebegeleiding Nathalie van den Berg
Scriptiebegeleiding Ivo van Oorsouw
Scriptiebegeleiding Jantien Hijne

Publicaties in het verslag jaar verschenen

Trappenburg, M & G. van Beek, My profession is gone. Deprofessionalization in the Netherlands, European Jnl of Social Work
https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1399255
Jante Schmidt en Margo Trappenburg. Het zou zomaar een zootje kunnen worden. Een Q-methodologisch onderzoek naar de ideeën van
non- participanten over de relatie tussen representatieve en participatieve democratie op lokaal niveau, Res Publica, 2017, 1, pp. 35-60
Margo Trappenburg, Ik wil mijn kinderen niet tot last zijn. Euthanasie
en hulp bij zelfdoding in de participatiemaatschappij, Tijdschrift voor
Gezondheidszorg en Ethiek, 27, nr. 4, pp. 105-109.
Margo Trappenburg, Nieuw werk in de maak, column in Vakblad Sociaal Werk, nr 1, 2017
Margo Trappenburg , Solidariteit tussen generaties, column in PM Publiek Denken, nr 8, 2017
Margo Trappenburg, Cursus realiteitszin, column in PM Publiek Denken,
nr 9, 2017
Margo Trappenburg, Zorg als bijproduct, column in Vakblad Sociaal
Werk, nr 4, 2017
Margo Trappenburg Het moet eerst erger worden, column in PM Publiek denken, nr 10, 2017

Aantal
uren
1e lezer
1e lezer
2de lezer
2de lezer
2de lezer

Wetenschappelijk / vak /
populariserend
/ overig
Wetenschappelijk
Wetenschappelijk
vakpublicatie
vakpublicatie
vakpublicatie
vakpublicatie
vakpublicatie
vakpublicatie

Lezingen, congresbijdragen etc.
19 januari 2017, Gratis werk, lezing voor de Conferentie ‘De zin en onzin van de Rotterdamse Tegenprestatie’, Vijf jaar Tegenprestatie in Rotterdam.
23 maart 2017 Liefdewerk, lezing in Zuidhorn bij de bijeenkomst ‘Uw buren, vrienden
en familie als de nieuwe professionals’, Zorg Verandert, Zuidhorn, over de grens tussen vrijwilligerswerk en reguliere arbeid.
29 maart 2017 Waartoe zijn wij op aarde? lezing op minisymposium ter gelegenheid
van de boekpresentatie van: Frederik van Dalfsen, Marijke Synhaeve en Elsemieke
Hoet, Pionieren in participatieland. In samenwerking met het Nederlands Genootschap
van Burgermeesters, Utrecht.
1 juni 2017 Meewerken of tegenspreken?, slotlezing op Leerstoel Politisering van/in het
sociale werk. Opleiding sociaal werk Arteveldehogeschool in Gent
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12 juni 2017 De burnout samenleving, lezing voor het Vlaams parlement in Brussel.
15 juni 2017 Beroepsethiek in het sociaal domein, lezing voor Divosa Maastricht.
Trappenburg, M., Kampen, Th., Tonkens, E. et al, Torn between Policy and Professional
Principles, paper gepresenteerd op de EGPA (Europees congres voor bestuurskundigen,
Milaan, 1 september 2017) en op de Espanet conferentie (European Network for Social
Policy Analysis, in Lissabon, 15 september 2017).

Lopende promoties
Als 1ste of
2de promotor

Naam promovendus

Gestart in
[jaar]

Promotie
(verwacht)
in [jaar]

Diverse promovendi

Valorisatie- en maatschappelijke activiteiten
5 april 2017 Professionaliseren van buitenaf, interactieve lezing voor Juvans in Den
Bosch.
17 mei 2017 voorzitter bij het UvH congres Dignity in dependence and emotional labour.
6 september 2017 interactieve lezing over de voor- en nadelen van professionaliseren
voor het bestuur van Sociaal Werk Nederland, in Noordwijk aan Zee.
6 oktober 2017 Voordracht bij de presentatie van het landelijk opleidingsdocument sociaal werk, in Utrecht.
9 november 2017 Sociaal werk voor bestuurskundigen, lezing voor Wijzijnzet, welzijnsorganisatie in Tilburg.
16 november 2017 Voorzitter jury Marie Kamphuis prijs, uitgereikt op het congres van
de BPSW in Utrecht.

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 (voorheen NVMW), beoogd penvoerder van nieuw advies over beroepscode herziening ivm generalistisch werken.
Nevenfuncties bijzonder hoogleraar per 31 december 2017
Organisatie

Functie

Bestuurs- en Organisatiewetenschappen UU (USBO)

universitair hoofddocent (hoofdfunctie)

Toelichtende opmerkingen bij het jaarverslag
nvt

Evaluatie van en opmerkingen bij het jaarverslag van de zijde van het curatorium
Uit het verslag van de vergadering van het curatorium, 30 november 2017
“De leden van het curatorium gaan graag akkoord met en zijn erg enthousiast over het activiteitenoverzicht van Margo Trappenburg. Opnieuw een mooie mix van wetenschappelijke publicaties
(gerealiseerd en in voorbereiding) en populariserende bijdragen en lezingen. Het lijkt erop dat de
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leerstoel in het werkveld wordt gewaardeerd; Margo houdt daar regelmatig lezingen. Dit lijkt het
curatorium een heel passende invulling van de MKS leerstoel. Waardering van het werkveld blijkt
ook uit het feit dat Sociaal Werk Nederland (de koepelorganisatie van organisaties op het terrein
van sociaal werk/welzijnswerk) scriptie/stageplaatsen aanbiedt aan masterstudenten bij de UvH
en bij de USBO (Margo’s andere werkplek).”
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