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Agenda	Goed	Werk	Hub	
 

25 januari van 18.00 tot 21.00 uur in Den Haag  
De Goed Werk Hub bestaat deze maand precies een jaar. We beginnen 2012 met een 
debat over een actueel onderwerp: gezag. (Derdejaars) studenten (Bestuurskunde) van 
de Universiteit van Tilburg gaan in discussie met professionals over de vraag: Welk 
gezag hebben professionals (nog)?, met medewerking van Thijs Jansen van de 
Stichting Beroepseer en begeleider van de studenten en René Kneyber, vmbo docent 
(en auteur van het boek “Orde houden in het voortgezet onderwijs”.) (Beiden redigeren 
op dit moment, samen met Gabriël van den Brink, het in juni te verschijnen boek 
Gezagsdragers) Klik hier voor meer info. Bestemd voor o.a.  leerkrachten, 
politieagenten, rechters, gevangenisbewaarders, UWV medewerkers 

30 januari van 15.30 tot 18.00 uur in Den Haag 
Zesde bijeenkomst in de serie De beroepstrots van de rijksambtenaar over het effect 
van humor in het werk: Professie en humor, (met Peter van Vendeloo, strategy 
director van Roorda Reclamebureau) .. liever niet te veel openlijke reclame voor dit 
bedrijf). (In deze bijeenkomst gaan we aan de hand van voorbeelden uit de wetenschap 
en de praktijk ontdekken hoe we humor kunnen inzetten en hoe humor kan bijdragen 
aan professionaliteit en werkplezier) beter kort houden. Deze bijeenkomst is bestemd 
voor Rijksambtenaren. Klik hier voor meer info. 

6 februari van 18.00 tot 21.00 uur in Den Haag 
Het Atelier Beroepstrots is in februari gewijd aan werken met lean thinking - meer doen 
met minder: Welke waarde voegt Lean toe in de praktijk? Draagt het bij aan 
beroepskwaliteit? Wat is de invloed ervan op de wijze van sturing van het 
management? (Drie medewerkers van twee verschillende organisaties geven aan de 
hand van hun eigen ervaringen antwoord op vragen.)i idem Klik hier voor meer info. 

Open Route naar Goed Werk Hub, van 12.00 tot 16.00 uur in Den Haag  
We (zijn van plan) gaan circa twee keer per maand op een woensdagmiddag een 
inloopbijeenkomst te organiseren om met elkaar in gesprek te gaan en kennis en 
ervaringen te delen. Wilt u erbij zijn? De data voor deze Open Hub komen binnenkort 
op de site te staan. Zie bij Evenementen.  
 
Er zijn plannen voor een Goed Werk Hub op andere locaties 
Eind januari komt er in Groningen een nieuwe Hub bij. 
	
Van de bijeenkomsten in de Goed Werk Hub worden verslagen gemaakt.  
Lees de verslagen op de website. 
 

	

Aanraders	
	

Wilt u uw mening geven op interessante artikelen en berichten op de site? Dat kan! Kijk 
eens bij de Groepsblog. Bijvoorbeeld het artikel over Hoe het niet moet-onderwijs.  



Klik hier. Of lees Baas niet gewenst! en geef commentaar. Klik hier. 
 
En vraagt u zich wel eens af of het beroep van journalistiek ? nog een functie heeft in 
de huidige tijd? Luister naar wat de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten, Hella Liefting, daarover te vertellen heeft in de video: Journalistiek 
meer nodig dan ooit. Klik hier. 
 
Of wilt u eens de tijd nemen en luisteren naar een bijzondere lezing over menselijke 
waarden? Klik hier voor de video met Howard Gardner over waarheid, schoonheid en 
goedheid. Klik hier. 
 
 

Volg	beroepseer	en	goed	werk	
 
Volg ons op Twitter – #beroepseer – of lees mee op de website wat anderen twitteren 
over beroepseer en goed werk: www.beroepseer.nl 
 

 
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. 
De Goed Werk Hub is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
 

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


