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De Stichting Beroepseer is gestart met de Goed Werk Hub  

De Goed Werk Hub is een ontmoetingsplek om te werken aan beroepskwaliteit in de 
publieke en semi-publieke sectoren. 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, politiek en wetenschap. U kunt daar kennis, 
ervaring en ideeën uitwisselen en elkaar ondersteunen bij ontwikkelingen. 
 
Op 26 januari 2011 is de Goed Werk Hub van start gegaan waarbij een Skype verbinding 
met Lynn Barendsen van het Good Work Project aan de Harvard Universiteit in de V.S. is 
gemaakt. Klik hier voor het hele verslag. 

Ook in Amerika is de start van de eerste Goed Werk Hub opgepikt. Zie blog met persoonlijk 
commentaar van Howard Gardner (Hoogleraar aan de Harvard Universiteit en oprichter van 
het Good Work Project). 

 
Goed Werk staat voor uitmuntend vakmanschap, morele verantwoordelijkheid en 
persoonlijke betrokkenheid 

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

U kunt zich inschrijven de volgende activiteiten: 

•         4 april Ateliers Beroepstrots van Leerkrachten Basisonderwijs, 
18.00 uur, Den Haag, Hester IJsseling juf en filosoof over haar 
Beroepstrots. Klik hier. 

•         14 april Inloop-lunch Beroepstrots Mobiliseren, 12.00-14.00 uur, 
Den Haag  
Klik hier. 

•         14 april Atelier Beroepstrots, Docent VMBO, 13.30 uur, Den 
Haag, Wim van de Merwe over zijn Beroepstrots in het vakonderwijs. 
Klikhier. 



•         18 april Atelier Dienend Leiderschap, 18.00 uur, Den Haag, Inge 
Nuijten gaat in op de betekenis van dienend leiderschap. Klik hier. 

•         16 mei Atelier Beroepstrots, Buurtzorg, 18.00 uur, Den Haag,Lies 
Rutten leert u over zelfsturing en flexibiliteit. Klik hier. 

•         19 mei  Inloop-lunch Goed Werk Hub 12.00-14.00 uur, Den Haag, 
klik hier voor meer informatie. 

•         19 mei Debat Rinus Otte en Paul Frissen onder leiding van Hans 
de Bruijn, 14.00 Den Haag, een debat naar aanleiding van het boek "De 
Nieuwe Kleren van de Rechter" van Rinus Otte. Klik hier voor meer 
informatie. 

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

Aanbevolen Video Interiews 

• Howard Gardner over Wat is jouw roeping? Klik hier 
• Marc Räckers , initiatiefnemer van Eropaf! Over outreachend werken met fatsoen en 

compassie. Klik hier 

Bondgenoten 
Bondgenoten van de Goed Werk Hub zijn: Het expertise centrum 
Beroepstrots van de  Universiteit Tilburg, de Stichting  Beroepskwaliteit 
Leerkrachten, Nu’91, Buurtzorg, de Politie Academie, CMHF en het ministerie 
van BZK. 

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

Nieuwsflits en uw naam. 

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

 

http://www.beroepseer.nl/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/mailing/optout&reset=1&jid=65&qid

=16056&h=6f4420e177cbdc76 

    

  
 

	


