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Bijeenkomst over beroepstrots, 23 september 2010
Op donderdagmiddag 23 september 2010 kwamen beleidsmakers en
-medewerkers van verschillende departementen, uit de zorg, uit het
onderwijsveld en van de bonden bijeen om elkaar te informeren en ervaringen
uit te wisselen over het thema ‘Beroepstrots in de publieke sector’.
Alle deelnemers aan de bijeenkomst delen het inzicht dat een afnemende
beroepstrots een probleem is dat moet worden aangepakt. Over thema’s als
‘Beroepstrots’, ‘Ruimte voor de professional’, ‘Statusherstel’ en
‘Vermindering van administratieve lasten voor de professional’ wordt de
laatste jaren veel gepubliceerd en gesproken. Binnen de overheidssectoren
ontplooien beroepsorganisaties en vakbonden activiteiten die moeten helpen
bij het tegengaan van afnemende beroepstrots. Het is een breed, niet
afgebakend, diffuus thema met veel belangstellenden. De invalshoeken
lopen uiteen van het terugdringen van administratieve lasten voor de
professional tot afgenomen status van bepaalde beroepen. Tijdens deze
bijeenkomst is o.a. gesproken over de volgende thema’s:
• Wat kunnen vakbonden en beroepsorganisaties doen om beroepstrots te
bevorderen?
• Hoe krijgen we dit probleem op de goede agenda’s (politiek, organisaties
van werkgevers en werknemers, opleiders)?
• Een te realiseren beroepseerhub

Deze conferentie werd georganiseerd door de Stichting Beroepseer en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Binnenkort zal de impressie van deze bijeenkomst worden verstuurd.

De Stichting Beroepseer

Verkenning Beroepstrots door de Minister van BZK

Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen?
Dat is de centrale vraag die de Stichting BeroepsEer op de maatschappelijke
en politieke agenda wil krijgen. De stichting is een onafhankelijke,
ongebonden netwerkbeweging die in 2006 is opgericht. De Stichting wordt
uitgenodigd deel te nemen aan conferenties, symposia, debatten en
bijeenkomsten waar het thema beroepseer op de agenda staat. De Stichting
denkt mee en organiseert workshops en gespreksronden waar
beroepsgroepen met vertegenwoordigers van de Overheid en andere
instellingen samen aan de slag gaan om de problemen te analyseren en naar
oplossingen te zoeken.

In de afgelopen jaren is het thema beroepstrots en statusherstel in de publieke
sector op de politieke agenda en op de agenda van sociale partners gekomen,
veelal gekoppeld aan de door professionals ervaren verantwoordingslast.
Ontwikkelingen binnen de sectoren beperkten de professionele ruimte en
ontwikkelingen buiten de sector zorgden voor een afgenomen status die van
oudsher is verbonden aan beroepen als onderwijzer en politieagent
Afgelopen zomer is de Minister van BZK daarom een verkenning gestart naar de
mogelijkheden om de beroepstrots van publieke dienstverleners en de status van
bepaalde beroepen te vergroten. Daarbij wordt ook bezien wat overheidssectoren,
beroepsorganisaties en professionals op dat terrein kunnen doen. In dat kader
worden dit najaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Zie ook de website van de Stichting Beroepseer: www.beroepseer.nl

Oproep: Wie wil in kleiner verband over de Business Case doorpraten?
Tijdens de bijeenkomst op 23 september jongstleden zijn een aantal
interessante (deel) thema’s benoemd. Er was die middag echter geen
gelegenheid om een thema eens goed uit te diepen.
Wij denken dat het nuttig kan zijn om in kleiner verband nog eens door te praten
over bepaalde thema’s. Dus…wil je graag verder praten over één van de
thema’s die toen benoemd zijn (of over een nieuw thema), laat het ons weten!
Op vrijdag 5 november 2010 vindt de eerste thema-bijeenkomst plaats over de
Business Case Beroepstrots.
Tijd: 15.00-16.30 uur
e
Lokatie: Muzenstraat 120, 2511 WB Den Haag (3 etage van het ROI-gebouw)
Doe mee, stuur een e-mail naar: Gerdi.japin-lochem@minbzk.nl

------- Agenda ------28 - 30 okt. 2010 Congres Ethiek en werken in de Publieke Sector,
georganiseerd door CNV Publieke Zaak, ACP in samenwerking
met de Stichting Beroepseer
E-mail: bestuurssecretariaat@cnvpubliekezaak.nl
5 nov. 2010

Themabijeenkomst over de Business Case Beroepstrots
Tijd: 15.00-16.30 uur, Locatie: Muzenstraat 120 in Den Haag

2-12-2010

2 bijeenkomst Beroepstrots in de Publieke Sector
Tijd: 13.00-16.30 uur, Locatie: Het Buitenhuis, Plein 1813, nr. 2
in Den Haag

e

Concept Regeerakkoord VVD-CDA
Het concept regeerakkoord onderstreept met een aantal uitspraken het belang van
het thema beroepstrots (ook al wordt deze term niet letterlijk gebruikt).
In verschillende hoofdstukken komen termen voor als “meer ruimte voor
vakmanschap” en “vermindering regeldruk voor professionals”. Dit wijst op de
noodzaak er verder mee aan de slag te gaan.
Zie ook: http://www.kabinetsformatie2010.nl

