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Nieuw boek over beroepstrots
Opvolger van Beroepszeer!

“Wie beroepstrots heeft, is terecht tevreden over zijn werk
omdat het van belang en betekenis is, omdat het kwaliteit heeft, en
deskundig en ‘naar eer en geweten’ is uitgevoerd. Werken vanuit
beroepstrots betekent dat je zelf, openlijk en zelfbewust, de inzet en
inhoud van je eigen beroepsuitoefening waardeert en dat ook anderen
die op waarde weten te schatten. Het eigen goede gevoel over je werk
wordt beantwoord door anderen met erkenning, ruimte en vertrouwen. Dit
positieve antwoord motiveert enorm”.

Deze woorden vormen het begin van de inleiding tot het boek
Beroepstrots - een ongekende kracht dat op 4 juni 2009 verschijnt bij
uitgeverij Boom te Amsterdam.

Beroepstrots gaat over de beroepstrots in de (semi)publieke
sector en over hoe er gehandeld, gewerkt en bestuurd moet worden door
professionals zelf om beroepstrots te doen groeien en de kwaliteit van het
werk te garanderen. Dit is noodzakelijk, omdat ambtenaren,
politieagenten, rechters, leraren, jeugdhulpverleners en andere profes-
sionals in toenemende mate worden behandeld als ‘lege zielen’. Het
publieke belang staat tegenwoordig voorop, de persoonlijke
betrokkenheid van beroepskrachten komt op de tweede plaats.

Het boek bevat artikelen en interviews met mensen met
verschillende beroepen uit binnen- en buitenland en eindigt met een
uitgebreid voorstel voor een nieuwe bestuursfilosofie.
Redacteuren van het boek zijn: Thijs Jansen, oprichter en bestuurslid van
de Stichting Beroepseer, Gabriël van den Brink, hoogleraar
Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en
Jos Kole, postdoctoraal onderzoeker professionele ethiek aan de VU te
Amsterdam

Beroepstrots is de opvolger van het succesvolle boek
“Beroepszeer -  Waarom Nederland niet goed werkt” .

 Beroepstrots - een ongekende kracht, paperback, ca. 400 pag.,
Euro  22,50, uitgeverij Boom, Amsterdam. Te koop vanaf 4 juni 2009

Maak gebruik van de kortingsbon op volgende
pagina:  3 euro voordeel
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4 juni Beroepstrots:
Denken, durven, doen.

Op donderdag 4 juni 2009 vindt in de Koninklijke
Schouwburg te  Den Haag het evenement
‘Beroepstrots: Denken, durven, doen!’ plaats.

Het centrale thema van dit evenement is het
anders aansturen van professionals in (semi-)
publieke sectoren als de zorg, het onderwijs, de
sociale zekerheid en politie & justitie. We willen
samen met u verkennen hoe professionals meer
dan nu centraal kunnen staan, en in het bijzonder
hun streven naar kwaliteit en trots.

Tijdens het evenement zal het boek
‘Beroepstrots’ worden gepresenteerd, waarin een
pleidooi wordt gehouden voor andere
verhoudingen tussen professionals, managers en
bestuurders dan nu vaak gangbaar zijn. Een
eerste exemplaar van dit boek zal aan de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties worden uitgereikt.

 U kunt zich voor dit evenement
opgeven via www.mijnechtewerk.nl.
Op deze site vindt u ook het programma
van Beroepstrots: denken, durven, doen

Conferentie voor
beleidsgetraumatiseerden
op 27 mei 2009 in Rotterdam

De conferentie voor beleidsgetrauma-matiseerden
wil professionals die op hun werk in de knel
komen met elkaar in contact brengen.

Sprekers op de conferentie zijn: Evelien Tonkens,
bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de
universiteit van Amsterdam, Frank Ankersmit,
historicus en filosoof, Thijs Jansen, oprichter en
bestuurslid van de Stichting Beroepseer en
verbonden aan de School voor Politiek en
Bestuur van de Universiteit van Tilburg en  Jos
Lamé, bestuurder van Riagg Rijnmond,
opleidingscoördinator van de Stolte Leergang en
intiatiefnemer van de conferentie voor
beleidsgetraumatiseerden.

 Kortingsbon Nieuwsbrief St.Beroepseer
voor een exemplaar van boek Beroepstrots

Titel: Beroepstrots                        Korting: Euro 3,00
Auteur: Jansen, T.                         Actieprijs: Euro 19,50
Standaardprijs: Euro 22,50    Deze  bon is geldig van 4 juni
ISBN: 9789085066767                  tot 4 september 2009

                                       Actienummer: 901-65597

Printen, uitknippen en in de boekhandel
inleveren of bestellen via www.uitgeverijboom.nl

  Meer informatie en aanmelden:
http://www.beleidsgetraumatiseerden.nl/

      Verdedig uw stelling voor de
camera van Beroepseer!

 Bent u bereid een stelling te verdedigen in
een video-interview op onze site?
We maken graag een afspraak.

Stuur de stelling die u wilt verdedigen en uw
adresgegevens naar info@beroepseer.nl.
Kijk voor voorbeelden onder Video op de
website  www.beroepseer.nl

  Rechtstreeks Contact

Als u vragen of suggesties hebt en u wilt
rechtstreeks contact, mail of bel naar
Alexandrien van der Burgt:

     a.vanderburgt@beroepseer.nl

         Telefoon 06-20440569


