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Beroepseer wenst u een trots 2011! 

Gloednieuw in 2011: Beroepseer opent de eerste Nederlandse Goed Werk Hub in 

Den Haag. We gaan ook ‘huppen’ naar andere plaatsen in het land, dicht bij de 

professionals. 

De Goed Werk Hub is een fysiek en virtueel knooppunt waar u elkaar kunt ontmoeten en 

kennis kunt delen 

Goed Werk staat voor uitmuntend vakmanschap, morele verantwoordelijkheid en 

persoonlijke betrokkenheid.  

Benieuwd wie onze bondgenoten zijn naast het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties? 

Lees verder 

Activiteiten van de Goed Werk Hub  

• 26 januari 2011 is de OPENING van de Goed Werk Hub, van 16 tot 18 uur, 

in het ROC Mondriaan Horeca College in Den Haag. Hiervoor bent u van harte 

uitgenodigd! Aanmelden via info@beroepseer.nl 

• Den Haag, Goed Werk Hub, 10 januari 2011, Lunch ‘Beroepstrots ambtenaar’, 

is vol. 

• Dan Haag, Goed Werk Hub, 20 januari, Inloop-lunch. Aanmelden via 

info@beroepseer.nl, maxiaal 10 personen. Snel aanmelden want vol is vol. 

• Zwolle, 24 januari  2011, 18.00 uur. Atelier Beroepstrots, voortrekker Ada van 

Apeldoorn, manager Zorgeenheid van de Isala klinieken in Zwolle, over het 

benutten van beroepstrots en talenten van verpleegkundigen en artsen in een 

moderne ziekenhuisorganisatie. Voor uitnodiging en aanmelding zie Atelier Ada 

van Apeldooorn 

• Den Haag, Goed Werk Hub, 3 februari 2011, Inloop-lunch. Aanmelden via 

info@beroepseer.nl, maxiaal 10 personen. Snel aanmelden want vol is vol. 



• Den Haag, Goed Werk Hub, 10 februari 2011, Atelier Beroepstrots met Inge 

Nuijten, organisatiepsycholoog over  “dienend-leiderschap.” Aanmelden 

info@beroepseer.nl. 

• Den Haag, Goed Werk Hub, 17 februari 2011, Inloop-lunch. Aanmelden via 

info@beroepseer.nl, maxiaal 10 personen. Snel aanmelden want vol is vol. 

• Den Haag, Goed Werk Hub 24 februari 2011, 18.00 uur, Film over het werk 

van oogarts Margreet Hogeweg tijdens oogkampen in Nepal. Na afloop discussie 

met Margreet Hogeweg over professionele en morele dilemma’s. Aanmelding via 

info@beroepseer.nl 

• In maart in de Goed Werk Hub aandacht voor VMBO onderwijs en bedrijfsleven 

met voortrekker Wim van de Merwe, docent metaaltechniek over persoonlijke 

aandacht en talenten van leerlingen tevoorschijn toveren. Hoe pakt Wim dat aan 

en hoe kunnen andere docenten daarvan leren? 

Houd de agenda van de Goed Werk Hub goed in de gaten, www.beroepseer.nl 

Boeken 

Op 28 oktober 2010 is het boek “Professional Pride – A Powerful Force” uitgebracht. Dit is 

de Engelse versie van het boek “Beroepstrots - een ongekende kracht”. Bestellen via 

Uitgeverij Boom kan hier. 

In oktober 2010 is ook het boek “Sturen op vertrouwen, goed leiding geven aan goed 

politiewerk”, van Jaco van Hoorn bij uitgeverij Boom verschenen. Dit boek is het eerste 

deel uit de nieuwe serie boeken “Beroepstrots” onder redactie van Thijs Jansen van de 

Stichting Beroepseer. Bestellen kan hier. 

Het boekje “Beroep: beleidsambtenaar. Over ambtelijk besef en professioneel lef” is 

onlangs verschenen. Het boekje is samengesteld door Guido Rijnja en Hans Wilmink van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Het boek “De nieuwe kleren van de rechter” van Rinus Otte. Op onze website is naar 

aanleiding van het dit boek een filmpje te zien van Otte, vice-president van het 

gerechtshof in Arnhem. Hij vertelt daarin over de beroepszeer van straftrechters. Het 

fragment kan hier bekeken worden. In maart vindt een debat plaats met Rinus Otte in de 

Goed Werk Hub Den Haag. 

Maak Goed Werk GROOT, kom naar de Goed Werk Hub!  

Heeft u vragen of ideeën laat het ons weten: info@beroepseer.nl of 06-20440569. 



Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar info@beroepseer.nl met vermelding stop Nieuwsflits 

en uw naam. 

 


