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‘Geen zin om in de maand van het spannende boek de zoveelste thriller aan te schaffen? Dan is hier
het perfecte alternatief: Beroepstrots, een interessant en veelzijdig non-fictie boek over de
professionele lusten en lasten van ambtenaren en andere dieners van de publieke zaak’ (Linda van
Tilburg, columnist www.republic.nl).

Het boek
Op 4 juli 2009 verscheen het boek Beroepstrots, een ongekende kracht en werd het eerste exemplaar
aangeboden aan de staatssecretaris van Binnenlandse zaken Ank Bijleveld in de Koninklijke
schouwburg te Den Haag. Het boek is samengesteld door Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos
Kole. Aan het boek hebben ca. 30 professionals, bestuurders en onderzoekers uit binnen- en
buitenland bijgedragen.

Korte samenvatting
Het boek levert bouwstenen voor een alternatieve visie op hoe professionals in Nederland hun
beroepstrots kunnen herwinnen ten dienste van de kwaliteit van de publieke dienstverlening . Het start
met een deel over Aanhoudende betrokkenheid, over het belang van langdurige inzet voor goed werk.
Vervolgens komen in de volgende delen aan bod: de Handelingsruimte die professionals nodig
hebben, nut en noodzaak van regels en administratieve druk; Moed en zeggenschap, opkomen voor je
werk; Waardegedreven leiderschap, hoe professionals beter erkennen en respecteren; Nieuwe wegen
en slimme oplossingen; Trotse ambtenaren en tot slot een uitgebreid interessant artikel van Van den
Brink, Jansen en Kole met een pleidooi voor een Neorepublikeinse Bestuursfilosofie. De hele bundel is
een bont en uniek palet van artikelen, interviews en ronde tafelgesprekken over de inzet van
professionals met beroepstrots in een veranderende publieke dienstverlening.

Eerste reacties
Thijs Jansen heeft verschillende interviews gegeven o.a. op BNR Nieuwsradio (3 juni) en op internet:
http://www.z24.nl/z24geld/carriere/artikel_78573.z24/_Nederlandse_werknemers_zijn_veel_te_mak_.
html ,
http://www.managerenlite1ratuur.nl/158/thijs_jansen_%E2%80%98de_samenleving_is_verder_dan_d
e_politiek%E2%80%99 ,
http://beroepseer.nl/videos/48/sector/18
Het boek krijgt verder aandacht bij vakbonden en beroeps- en brancheorganisaties: Vakbond voor
hoger overheidspersoneel CHMF (ledenblad, aandacht plus kortingsactie), GGZ Nederland (aandacht
site, verloting boek), FNV (weblog Edith Snoey), ledenblad CNV Publieke Zaak (artikel, interview en
verloting). In tijdschriften en kranten: In augustus komt er een interview met Dorien Pessers in
Filosofie Magazine. Het in juni verschenen Volkskrantartikel van de redacteuren (bijgaand als
attachment) is doorgeplaatst in VolkskrantBanen. Verder is verwezen naar het boek in column Marc
Chavannes, en naar conferentie in column Johan Schaberg (beide NRC). Het boek is ook overhandigd
aan minister-president Balkenende (zie http://www.beroepseer.nl/blog/?p=200 ). Op
www.beroepseer.nl en op www.mijnechtewerk.nl, website van het ministerie van BZK, zijn verslagen
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en videofilmpjes te vinden van de conferentie waar het boek is gepresenteerd. Ook uit
wetenschappelijke kring is er belangstelling voor het boek.

Boek bestellen en kortingsbon
Het boek kost 22,50 euro. Van 4 juni tot 4 september 2009 kan iedereen echter 3 euro korting
krijgen met de kortingsbon en/of vermelding van het actienummer die te vinden op de site van
beroepseer onder
http://www.beroepseer.nl/publicaties/Beroepseer%20Nieuwsbrief%204,%20mei%202009.pdf Het
boek is te verkrijgen in de boekhandel, of via de webwinkels, of via
http://www.uitgeverijboom.nl/catalogus/fondsen/algemeen/beroepstrots_9789085066767.html (waar
kortingsactie ook beschreven staat).

Het boek is een interessant organisatiecadeau.

Poster Beroepstrots
Wilt u een poster Beroepstrots ophangen als signaal dat u van beroepstrots werk gaat maken? Bestel
dan bij ons posters (42x30 cm) door een e-mail te sturen naar info@beroepseer.nl met vermelding van
naam en postadres. De kosten per 2 posters in een kokertje inclusief porto en een kleine donatie voor
de stichting Beroepseer is € 7,50. Wilt u meer posters tegelijk bestellen dan krijgt u korting.

Debat en Uw mening
Wilt u in uw organisatie een debat over een van de thema’s uit het boek en wilt u daar een spreker of
een debatleider voor hebben dan kunt u ons daarover contact met ons opnemen, info@beroepseer.nl
Wij stellen het zeer op prijs als u uw reacties op of recensies van het boek naar ons mailt.
En laat ons weten wat voor u het meest inspirerende artikel is uit het boek.

Beroepseer vraagt vrijwillige bijdrage
De stichting Beroepseer is een onafhankelijke beweging van doeners, denkers en bemiddelaars zonder
winstoogmerk.
Ons doel is het beter benutten van beroepstrots van professionals in de publieke sector, dat willen wij
bereiken door het overbruggen van de kloof tussen beleid en uitvoering. Dit doen we met publicaties,
lezingen, debat, kennisuitwisseling, website, netwerken, individuele ondersteuning, organiseren van
kleine en grote bijeenkomsten. Voor sommige activiteiten ontvangt de stichting Beroepseer een
vergoeding, we hebben echter geen vaste inkomsten of subsidies.
Als u onze beweging belangrijk vindt kunt u dat tastbaar maken met een donatie van 25 euro, of een
hoger bedrag op ING banknummer 1580871 van de stichting Beroepseer, Den Haag. We stellen
uw bijdrage zeer op prijs.

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, of naar Thijs Jansen: thijsjansen@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer
Den Haag
www.beroepseer.nl
info@beroepseer.nl

2

