Beroepseer Nieuwsbrief 3, december 2008
In 2008 heeft de Stichting Beroepseer gestaag doorgewerkt aan het herstel van de beroepseer van
professionals in Nederland. De website blijkt voor veel professionals een stimulans te zijn om met
zelfvertrouwen hun beroep te blijven uitoefenen en weerstand te bieden aan de bureaucratie en de
veranderingen die de kern van het werk niet dienen.
Wij organiseerden: ronde tafelgesprekken over de WMO met nationale ombudsman Alex
Brenninkmeijer, een Beroepseer-borrel, een expert-meeting, een werkconferentie Publieke
Beroepstrots i.s.m. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, video-interviews voor op de website en
publicaties en verslagen. Ook waren er vele interessante bijdragen van belangenbehartigers van de
beroepseer op de website.
Thijs Jansen schreef in het najaar het essay “Publieke beroepstrots: een onbenutte kracht” dat is te
downloaden op de website: www beroepseer.nl
Het essay is de aanloop naar een boek over dit onderwerp dat in juni 2009 zal verschijnen bij
uitgeverij Boom te Amsterdam onder redactie van Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos Kole.
Het wordt de opvolger van het succesvolle boek “Beroepszeer - Waarom Nederland niet goed werkt”.
Voor 2009 staan diverse plannen op stapel om samen met publiek en politiek de kracht van de
beroepseer te versterken.
We hebben twee vragen aan u:
-

-

Wie is een keer bereid om een stelling te verdedigen in een video-interview op onze site?
Dan maken we graag een afspraak. Stuur de stelling die u wilt verdedigen en uw adresgegevens
naar info@beroepseer.nl. We zullen een keuze maken uit een aantal interessante stellingen.
Wie wil een kort interview geven over zijn eigen beroepstrots voor het boek Beroepstrots dat
Thijs Jansen aan het maken is. Laat het weten. Dan neemt Thijs Jansen contact met u op.

Wij wensen u vrolijke feestdagen en veel moed en vertrouwen in 2009 !
Alexandrien van der Burgt en Thijs Jansen
Stichting Beroepseer

