
“Over beroepseer kan ik wel wat zeggen. Ik vind het zelf ontzettend
belangrijk dat de dingen die je doet van binnenuit komen. Dat je het
met je hart doet en dat je er ook een doel mee hebt. Een doel kan
afstandelijk en abstract staan, maar wat ik er eigenlijk mee bedoel
is dat het toch ontzettend belangrijk voor mensen is - dat geldt voor
mij persoonlijk, maar dat geldt ongetwijfeld voor vele anderen - dat
je met je hart je werk begint omdat je er anderen mee dient. En dat
dienen van anderen is denk ik ook bij uitstek in de gezondheidszorg
van belang, maar het gaat veel verder dan dat. Maar als je achter
de procedures en de regels en de medicatieverstrekking en de
verantwoording die je moet afleggen niet meer de mensen ziet, dan
vergaat vaak de lol uit het werk”.

“Een belangrijke prioriteit aan mijn kant is toch op dit moment de patiëntvriendelijkheid en de
kwaliteit van de zorg in beeld krijgen, zodat patiënten bij de keuze van verzekeraars of van
zorgaanbieders  weten met wie ze te maken krijgen, niet alleen wat prijsverschillen maar ook wat
kwaliteitsverschillen betreft.
Maar het tweede wat ik erg belangrijk vind, is innovatie in de zorg.  Om te zorgen dat met
technologische innovatie de mensen die het feitelijke werk moeten doen, degenen met de
handen aan het bed, dat zij beter uit de voeten kunnen”.

“Ik had het zoëven over de kloof die er kan ontstaan tussen het management van instellingen en
het personeel. Dat geldt zeker ook voor de politiek.Voordat je het weet zit je daar ook met een
enorme kloof tussen wat hier op dit departement en in de Kamer verzonnen wordt aan de ene
kant en wat mensen beweegt aan de andere kant. Het is niet gemakkelijk om die kloof te
vermijden en soms moet je hem zelfs ook echt gaan overbruggen.
Ik zou het belangrijk vinden -  en daar hebben we afgelopen maanden ook aan gewerkt, er is
veel gesproken, ook met  verpleegkundigen, met artsen, met specialisten -  dat voort te zetten de
komende jaren. Dus van mijn kant uit, echt een hartelijke uitnodiging om als ze willen, dwars te
zitten op de momenten dat er problemen zijn, en ook bij de stichting Beroepseer echt aan de bel
te trekken en te zeggen: we willen eigenlijk dat u met name nadruk legt op en aandacht besteedt
aan de volgende zaken”.

Minister Ab Klink over
beroepseer in de zorg

Kijk op de website:
http://beroepseer.nl/videofeedback/video/3/

voor video-oproep van Minister Ab Klink
Benut nu de kans direct te reageren!



2

“Beroepseer heeft te maken met trots zijn op je werk, trots zijn op wat  je
daarin zelf bereikt. De gedrevenheid die je hebt om dat werk te doen, wat
je doet, daar waardering voor krijgen.
Ik had gisteren een debat in de Kamer over de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning - WMO – en na afloop zeiden de medewerkers van het
Ministerie dat ze trots op me waren. Dat vond ik echt heel erg leuk om te
horen.
Werken in het algemeen doe je met je hoofd, met je handen en ook met je
hart. Ik denk dat als die drie dingen goed in combinatie zijn,  dat je ook de
gedrevenheid kan laten zien waarom je dat werk doet en dat dat heel veel
zegt over beroepseer”.

“Ik denk dat als het om de zorg gaat  en met name waar ik mee te maken heb -  verpleeghuizen,
verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg -  dat er vaak te weinig waardering is voor de medewerkers en dat
ze te weinig het werk kunnen doen waarvoor ze gekozen hebben, het echte zorgen en verplegen.
Dus dat ze teveel tijd kwijt zijn met bureaucratie, administratieve handelingen, met allemaal dingen die er
omheen gebeuren, maar die niet datgene zijn waarom zij voor de zorg gekozen hebben, namelijk hun
oorspronkelijke werk.
Ik denk dat het ook te maken heeft met dat er te weinig mogelijkheden zijn in deze sector, vaak niet alleen
om de waardering te krijgen, maar ook om je erin te kunnen ontwikkelen en te ontplooien. Dat heeft ook
alles met opleidingsmogelijkheden te maken en met leren terug te kijken op je werk.
Kortom, het heeft allemaal te maken met wat je eigenlijk wil doen en de mate waarin je dat kan doen, en
de omgevingsfactoren die belemmeren dat je dat kan doen waar je echt voor had gekozen.
En trots hè, daar gaat het uiteindelijk ook om, dat je trots kan zijn op het werk dat je doet. Dat heeft alles
met waardering te maken.
Ik hoor van heel veel medewerkers in de zorg dat ze ontzettend blij zijn als ze van patiënten en cliënten
horen dat ze blij zijn met de verzorgenden en verpleegkundigen. Dat dat het is waarom ze hier zijn gaan
werken”.

“Mijn uitdaging is, ik heb het in het begin gezegd, dat ik meer aandacht wil voor mensen in en aan het bed,
de patiënten en de cliënten, maar ook voor degenen die het werk doen op de werkvloer. Ik heb ook wel
eens gezegd, mijn boodschap zou zijn: minder managers en meer aandacht voor het echte werk. Dat
betekent dat je ook gaat kijken van hoe je de bureaucratie nu kan verminderen. Hoe kan je de

administratieve handelingen die nodig zijn verminderen? Ik zou zeggen: mensen, laat mij weten tegen

welke problemen en belemmeringen u in uw werk aanloopt, zodat wij ze kunnen aanpakken”.

Staatssecretaris Jet Bussemaker
over beroepseer in de zorg

Kijk op de website:
http://beroepseer.nl/videofeedback/video/1/

voor video-oproep van staatssecr. Jet Bussemaker
Benut nu de kans direct te reageren!
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Minister Ronald Plasterk over
beroepseer in het onderwijs

“Wat ik nu  als minister van onderwijs wel heel veel hoor de laatste
maanden, rondkijkend in het middelbaar en basisonderwijs, is dat er
een sterk gevoel is dat die beroepseer geërodeerd is. Dat heeft ermee
te maken dat mensen zichzelf niet meer eigenaar voelen van het
probleem waaraan ze werken, dat ze het gevoel hebben dat ze gestuurd
worden.
Ik zat hier laatst over te denken en er schoot me iets te binnen. Ik heb
ooit als vakantiewerk in een magazijn gewerkt bij een schoolboekhandel
en dat vond ik vreselijk. Ik moest boeken op kaartjes schrijven en van
de ene naar de andere plek verplaatsen, en de uren die vlogen maar
niet om.
Later heb ik nog wel eens precies dezelfde handelingen gedaan in de

context van mijn eigen project. Dan is archiveren heel nuttig, want je ziet dan weer eens wat je hebt, je
vindt het belangrijk en je denkt: goh mooi, dat moet ook gebeuren. Je doet dezelfde handelingen, maar
omdat je het doet in de context van wat je eigen probleem is, voelt het ook eervol om te doen. Je voelt je
niet een soort knechtje. En ik denk dat dat in het onderwijs soms het gevoel is: van ja, ze beslissen maar
over ons, ze sturen ons maar, ze beschikken over ons. Dan ben je ook eerder burn-out, je bent moe en je
vindt het niet meer interessant. Ik denk dat het daar ergens zit”.

“We zijn nu aan het denken over de positie van de leraar, hoe zou je die kunnen verbeteren, hoe zou je
het vak mooier kunnen maken. Betaling speelt daarbij soms ook een rol, dat is helder. Maar daarbuiten,
wat zou je nog meer kunnen doen? Ik hoor ideeën. Mensen zeggen dat de lerarenvergadering weer de rol
van een senaat zou moeten krijgen. Je zou de macht binnen scholen op een of andere manier weer meer
bij de leraar terug moeten leggen. Men heeft het gevoel van  - zo- als het onbeleefd wordt genoemd -  dat
de kleilaag van managers die erboven zit alles volledig afschermt. Hoe kunnen we dat concreet maken?
Hoe kunnen we zorgen dat er praktische voorstellen komen waarvan het effect ook op redelijk korte
termijn zichtbaar is? Want er moet ook iets aan het rollen raken, dat mensen het gevoel hebben: ja ik
merk echt verandering. Dat ze daarbij enthousiast aanhaken en echt het gevoel krijgen van: ja toch heeft
het zijn glans herwonnen.
Dus als mensen daar voorstellen voor hebben, dan hoor ik ze heel graag”.

Kijk op de website:
http://beroepseer.nl/videofeedback/video/4/

voor video-oproep van minister Ronald Plasterk
Benut nu de kans direct te reageren!
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Staatssecretaris
Marja van Bijsterveldt over
beroepseer in het onderwijs

“Beroepseer voor mij wil in ieder geval zeggen dat je trots bent op wat je
doet. Dat je elke dag met plezier je vak uitoefent en dat je het idee hebt
dat je ook daadwerkelijk iets toevoegt aan de samenleving en dat je kan
doen waar je goed in bent en waar je voor opgeleid bent”.

“Ik merk natuurlijk ook dat er kritiek is vanuit de leraren op een aantal
punten die beter zouden moeten ten aanzien van de omstandigheden
rondom het leraarschap. En daar gaan we de komende tijd ook naar
kijken. Dan hebben we het natuurlijk over  de lonen, de kwaliteit van de
opleidingen, dat soort zaken”.

“De uitdaging is, denk ik, om te zorgen dat het leraarschap gewoon weer
op een voetstuk komt en  dat mensen met veel plezier hun vak uitoefenen.
Dat er ook aantrekkelijkheid vanuit gaat en dat  jonge mensen straks weer
zeggen: wij willen leraar worden, we vinden dat een heel mooi vak.

We zien een tekort van leraren aankomen en zonder leraren geen goed onderwijs.
Ik vind dat dat natuurlijk ook een taak is van de overheid, van hoe we daar behulpzaam bij kunnen zijn,
maar het is zeker ook een taak voor leraren zelf om goede ambassadeurs te zijn voor het vak dat zij
uitoefenen. Uiteindelijk, als zij enthousiast en geëngageerd zijn en dat ook uitstralen naar buiten toe, dan
zullen anderen ook zeggen: hé, dat is een mooi beroep”.

“Nu is het vaak dat carrière maken betekent dat je van leraar manager moet worden om echt stappen te
kunnen maken. Maar het is jammer dat mensen die er eigenlijk voor gekozen hebben om les te geven
daarbinnen weinig carrièremogelijkheden hebben. Aan dat soort dingen denken we op dit moment en dat
gaan we de komende tijd verder uitwerken om daadwerkelijk in actie te komen voor dat mooie vak van
leraar”.

“Ik ben heel graag bereikbaar. Per mail kan men bij mij terecht. Dus roep ik op: reageer wanneer je

ideëen hebt. Maar ik zou ook inderdaad deze oproep willen doen: wees als leraar zelf een ambassadeur

van je vak. Dan ben je aantrekkelijk en laat je zien dat het iets moois is en dat het niet alleen

weerbarstigheden kent van dingen die nu eenmaal gebeuren op de school, maar dat het vooral ook heel

veel mooie kanten heeft en dat het erg veel voldoening kan geven als je ziet dat je jongere mensen naar

een mooie plek in de samenleving kan leiden”.

Kijk op de website:
http://beroepseer.nl/videofeedback/video/2/

voor video-oproep van staatssecr. Marja van Bijsterveldt
Benut nu de kans direct te reageren!


