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'Een wereld waarin alle mensen bekwaam, betrouwbaar en betrokken werken'

21 juni Presentatie boek Gezagsdragers in Den Haag
Het boek Gezagsdragers – De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers onder
redactie van Thijs Jansen, Gabriël van den Brink, René Kneyber wordt gelanceerd
in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag op 21 juni om 17.00 uur.

26 oktober Goed Werkende professionals van 14 tot 17 uur in Tilburg
Bijeenkomst met professionals en een presentatie van resultaten en bevindingen
van een onderzoek naar Goed Werk op de Tilburgse School voor Politiek en
Bestuur onder leiding van Thijs Jansen. Samen met studenten heeft Jansen een
profielschets gemaakt van dertig professionals uit diverse sectoren. Aansluitend wordt de
samenwerking gevierd tussen Stichting Beroepseer en de Universiteit van Tilburg. Klik hier voor meer
info.

4 juli Atelier Patrick Groenewegen, van 18 tot 21 uur in Den Haag
Patrick Groenewegen, IT verpleegkundige, weet wat er op de werkvloer leeft. Sinds 2011 leidt hij de
het project Excellente Zorg bij Delta Psychiatrisch Centrum in Rotterdam. Door naast de
professionals te gaan staan en hen zelf te laten ontdekken wat passie voor hen betekent in hun werk,
zijn er inmiddels tal van nieuwe behandelmethoden ontwikkeld. Wat betekent betrokken,
betrouwbaar en bekwaam werken binnen de zorg? Bestemd voor o.a. professionals uit de zorg.

9 juli Goed Werk Hub Kernwaarden ambtelijk vakmanschap, van 15 – 18 uur in Den Haag
Met het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren is de discussie rond de vraag wat het
betekent om ambtenaar te zijn nieuw leven ingeblazen. Wat is ambtelijk vakmanschap? Welke
waarden vormen het werk van de ambtenaar? Wat betekent het voor ambtenaren om hun werk
bekwaam, betrouwbaar en betrokken te kunnen doen? Meer info volgt op de website.

13 juli Alexandrien van der Burgt, directeur Stichting Beroepseer, spreekt op bijeenkomst Het

Nieuwe Dienstverlenen bij de Gemeente Rotterdam over het werken van ambtenaren met
beroepstrots en de kansen die sociale media bieden voor nieuwe netwerkvormen. Hoe maken we de
sprong van stadhuis naar de samenleving ? Aanmelden bij Guus@balkema.net

September 2012 Student voor Goed Werk project naar Harvard
Wiljan Hendrikx, masterstudent bij docent Thijs Jansen van de Tilburgse School voor Politiek en
Bestuur (Universiteit van Tilburg) vertrekt in september 2012 voor drie maanden naar de Harvard
Graduate School of Education in de V.S. voor een studie aan het GoodWork Project van Howard
Gardner e.a. Volg Hendrikx op zijn Blog op site van Goed Werk Gereedschap

1 oktober Presentatie van het boek De beroepstrots van verpleegkundigen en
verzorgenden door Binjamin Heyl.
Verslag van Goed Werk Hub bijeenkomsten
Van elke bijeenkomst in de Goed Werk Hub wordt een verslag gemaakt. Lees de verslagen op de site
van Beroepseer.

Komende activiteiten in de Goed Werk Hub: Raadpleeg de website voor actuele informatie
- Politie (september/oktober). Actieve Hub, bedoeld voor jonge politieagenten. Hoe samen
verantwoordelijkheid ontwikkelen voor je vak?
- Thuiszorg (najaar).
- Leergang Dienend Leiderschap met Inge Nuijten in Delft van september 2012 t/m januari 2013.
Introductiebijeenkomst in september. Een dienend leider laat de mensen om zich heen groeien. Hoe
zoek je de balans tussen leiden en dienen?

Aanraders
Wilt u uw mening geven of een reactie op een interessant artikel of bericht op de site en met
anderen daarover discussiëren? Ga eens naar de Groepsblog en lees bijvoorbeeld het artikel Opmars
van Nieuwe Economische Beweging.
Video Menslievende Zorg met Annelies van Heijst
Annelies van Heijst, hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas, schreef het boek Menslievende Zorg,
waarvan inmiddels de zesde druk is verschenen. Hoe geef je mensen het gevoel dat ze ertoe doen?
Bekijk hier de video.

17 oktober Conferentie met Richard Sennett
De Universiteit van Humanistiek in Utrecht organiseert een internationale conferentie rond het werk
van Richard Sennett: Good Work: The Ethics of Craftmanship.
Volgens Sennett, auteur van het boek De Ambachtsman (The Craftsman), is de ontwikkeling van
vakmanschap niet beperkt tot individuele betekenisgeving., maar is het het fundament van modern
burgerschap.
Thijs Jansen is gevraagd invulling te geven aan twee workshops op deze conferentie. Hierin zal onder
andere aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen rondom de Good Work Toolkit.

Op de hoogte blijven?
Wij zijn ook op Twitter te volgen via @Beroepseer. Of meldt u aan via LinkedIn voor de
groep Beroepseer.
Heeft u vragen of ideeën?
Laat het ons weten: info@beroepseer.nl of telefoon 06-20440569
Maak Goed Werk GROOT,
kom naar de Goed Werk Hub!
Goed Werk staat voor:
uitmuntend vakmanschap - morele verantwoordelijkheid - persoonlijke betrokkenheid

De Goed Werk Hub - een initiatief van de Stichting Beroepseer - is een onafhankelijke ontmoetingsplek om te werken aan
beroepskwaliteit in de (semi-) publieke sector. Iedere professional is er welkom om in een open en laagdrempelige sfeer
nieuwe sector-overschrijdende verbindingen te leggen tussen mensen op de werkvloer, managers, bestuurders, politici en
wetenschappers. U kunt daar kennis, ervaring en ideeën uitwisselen en elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen van goed
werk.
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Wilt u deze Nieuwsflits niet meer ontvangen?
Stuur bericht naar info@beroepseer.nl met vermelding “Stop Nieuwsflits” en uw naam.
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