
 

Beroepseer Nieuwsflits, no. 12 – November 2011 
 
Sinds januari 2011 organiseert de Stichting Beroepseer regelmatig bijeenkomsten in de 
Goed Werk Hub waarvan verslag wordt gemaakt. Lees de verslagen op de website. 
De Goed Werk Hub is een onafhankelijke ontmoetingsplek om te werken aan 
beroepskwaliteit in de (semi-)publieke sector. Een plek voor het uitwisselen van kennis, 
ervaring en ideeën en om elkaar te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete 
initiatieven en goed werk.  
De Goed Werk Hub is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 

Activiteiten  

Deelnemen aan een nieuw boek over Gezagdragers? 
Na de boeken Beroepszeer en Beroepstrots komt er een derde boek van Thijs Jansen en 
Gabriël van den Brink, samen met René Kneyber. Het zal gaan over professionals die hun 
werk moeten doen met burgers/cliënten die de relatie niet vrijwillig hebben gekozen.  
Thijs Jansen is op zoek naar professionals die in de komende maanden twee keer willen 
deelnemen aan een groepsgesprek. Klik hier voor meer info. 

 

Agenda Goed Werk Hub 

 4 november van 15.30 tot 18 uur in Den Haag de 5e bijeenkomst in de serie  
De beroepstrots van de rijksambtenaar over Professie en religie met  
Afshin Ellian. Deze bijeenkomst is bestemd voor Rijksambtenaren. Klik hier voor meer 

info. 
 

 14 november van 11 tot 12 uur in Den Haag Ontmoeting met Wim van de Merwe, 
vmbo-docent metaaltechniek en voortrekker van de Stichting Beroepseer.  
’s Middags treedt Van de Merwe met twee leerlingen op tijdens het jaarcongres van 
de ondernemersorganisatie in de technologische industrie FME CWM, waar ook 
afscheid wordt genomen van de heer Jan Kamminga, die een bezoek heeft gebracht 
aan de school van Van de Merwe in Rijssen en met eigen ogen heeft gezien hoe de 
metaalafdeling samenwerkt met het regionale vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. 
Een voorbeeld voor ondernemend Nederland! 
Meldt u voor deze ontmoeting aan vóór  10 november: info@beroepseer.nl  
 

 21 november Atelier Beroepstrots: Eropaf!  met initiatiefnemer Marc Räkers. 
Niet wachten tot mensen hun huis worden uitgezet maar EROPAF! Medewerkers in 
de sociale dienstverlening in Amsterdam hebben veel succes door achter hun bureau 
weg te gaan, de wijk in om direct hulp te bieden. Klik hier voor meer info. 

 

http://www.beroepseer.nl/nl/goed-werk-hub/item/441-verslagen-van-de-hub-bijeenkomsten
http://beroepseer.nl/nl/goed-werk-hub
http://beroepseer.nl/nl/groepsblog/algemeen/itemlist/category/33
http://beroepseer.nl/nl/groepsblog/algemeen/itemlist/category/33
http://www.beroepseer.nl/nl/groepsblog/algemeen/item/413-deelnemen-aan-groepsgesprekken-met-gezagsdragers?
http://www.beroepseer.nl/nl/evenementen/details/112-beroepstrots-rijksambtenaar-professie-en-religie
mailto:info@beroepseer.nl
http://www.beroepseer.nl/nl/evenementen/details/110-atelier-beroepstrots-eropaf-met-marc-raekers


 28 november Atelier Beroepstrots: Presentie in de ouderenzorg met Ingrid 
Windmeijer. 
Geen ingewikkelde technieken, protocollen of kille hulp, maar deskundige zorg én 
warme aandacht voor ouderen met ingewikkelde gezondheidsproblemen, die voor 
hun dagelijks leven afhankelijk zijn van professionele hulpverleners. Ervaringen uit de 
praktijk met de presentietheorie van Prof. Andries Baart . Klik  hier voor meer info. 

 

Gesignaleerd 

23 november om 14.00 in Den Haag vindt de jaarlijkse themamiddag van de Vereniging van 
Hogere Functionarissen plaats. Thema: Beroeps(z)eer. Spreker is Thijs Jansen, mede 
oprichter van de Stichting Beroepseer en docent aan de School voor Politiek en Bestuur van 
de Universiteit van Tilburg. 
Wilt u erbij zijn?  Meldt u aan bij info@beroepeer.nl 
 

Aanraders 

 

Artikel Goed werk is een doel, geen middel van Gabriël van den Brink, Thijs Jansen & Jos 
Kole: “Het moet afgelopen zijn met al de managementprietpraat die wordt losgelaten op 
professionals in de (semi)publieke sector”, betogen Gabriël van den Brink, Thijs Jansen en 
Jos Kole — de auteurs van het boek Beroepstrots. Een ongekende kracht. “Het is de hoogste 
tijd voor een alternatieve besturingsfilosofie die uitgaat van de deskundigheid, vaardigheid, 
beroepsethiek en intrinsieke motivatie van degenen die op de werkvloer het echte werk 
doen”. Lees het hele artikel: klik hier. 

Inspirerend interview met Herma Slingerland werkzaam in de jeugdzorg. Bekijk de video op 
de website van Beroepseer: Voorbeeldige Jeugdzorg: “Alsof het je eigen kind is”. 
 

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

 Goed Werk staat voor: 

 uitmuntend vakmanschap 

 morele verantwoordelijkheid 
 persoonlijke betrokkenheid 

 
 

Heeft u vragen of ideeën? Laat het ons weten: info@beroepseer.nl of 06-20440569 
Alexandrien van der Burgt-Franken, directeur Stichting Beroepseer 

 
 
Wilt u deze Nieuwsflits niet meer ontvangen? Stuur bericht naar info@beroepseer.nl met vermelding  “Stop 
Nieuwsflits” en uw naam. 

http://www.beroepseer.nl/nl/evenementen/details/111-presentie-in-de-zorg-voor-ouderen
mailto:info@beroepeer.nl
http://www.beroepseer.nl/nl/groepsblog/algemeen/item/451-goed-werk-is-een-doel-geen-middel
http://www.beroepseer.nl/nl/video/jeugdzorg/item/453-voorbeeldige-jeugdzorg-alsof-het-je-eigen-kind-is#itemVideoAnchor
mailto:info@beroepseer.nl
mailto:info@beroepseer.nl

