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• Minister Klink schreef een optimistische brief  aan de Tweede Kamer over de vermindering 

administratieve lasten in de zorg. Zijn die lasten inderdaad ‘merkbaar’ verminderd!? Peiling bij 
de achterban van Beroepseer leverde circa 50 verontwaardigde reacties op. De reacties zijn 
verstuurd aan de minister, de Vaste Commissie VWS en de Algemene Rekenkamer. Lees de  
aanbiedingsbrief.  

 
• Het opkomen voor de kwaliteit van je werk en je beroepstrots zit in de lift. Meest recente 

initiatief is www.bezorgd.org dat de negatieve beeldvorming over medisch specialisten wil 
corrigeren. De petitie op die site is al door velen ondertekend. In de Geestelijke gezondheidszorg 
zijn al langere tijd succesvolle actiegroepen aan de gang. Lees bijvoorbeeld de laatste nieuwsbrief  
met tips voor een ‘Doe-het-zelf democratie’, van ‘GGZ laat zich horen’ een actieve & constructieve 
beweging van duizenden professionals.  

 
• Recente video-interviews op www.beroepseer.nl: over de actiegroep Zorgcrisis, verpleegkundige 

Irene Hadjidakis ; over ‘transparantie’ als bron van machtsuitoefening Frank Ankersmit ; over hoe 
uit de band tussen leraar en klas als vanzelf discipline ontstaat Bill Banning. Heeft u zelf een 
prikkelende boodschap voor een video-interview of weet u iemand die iets te melden heeft, mail 
ons, info@beroepseer.nl! 
 

• Thijs Jansen is als docent onderzoeker aangesteld bij de School voor Politiek en Bestuur van de 
Universiteit Tilburg. Daar komt een Expertisecentrum Beroepstrots en er komt een Engels boek 
over beroepstrots/beroepseer. Thijs blijft als initiatiefnemer en trekker ook actief in de stichting 
Beroepseer. 
 

• De Academia Vitae www.academiavitae.nl in Deventer organiseert drie symposia over 
vakmanschap. Donderdag 3 december zal de eerste plaatsvinden over ‘het nieuwe 
vakmanschap’ Thijs Jansen zal daar onder anderen optreden. Deelnemers van de Stichting 
Beroepseer kunnen korting krijgen. Zie voor informatie de agenda op de site van Beroepseer.  

 
• Het in juni verschenen boek  Beroepstrots, een ongekende kracht,  heeft een stroom publicaties 

opgeleverd. CNV en ABVA KABO en de Centrale Beroepsorganisatie voor Hogere Ambtenaren 
hebben het thema opgepakt. Het CNV heeft beroepstrots tot jaarthema gekozen.  Heeft u het 
boek al gelezen? Het is een alternatief voor de huidige dominante marktwerking in de (semi-) 
publieke sector. 
 

• Hebben uw collega’s al kennis gemaakt met de stichting Beroepseer? Wij bundelen graag de 
krachten met iedereen die zich wil inzetten voor herstel van beroepseer en beroepstrots. Vraag 
hen om zich aan te melden op www.beroepseer.nl.  
Heeft u zelf een vraag, stelling, verhaal, of initiatief, laat het ons weten. Gebruik het digitale 
platform www.beroepseer.nl of stuur ons een mail.   
 

• Steun ons! Voor de activiteiten van Beroepseer vragen wij u om een donatie. Stichting 
Beroepseer is nu een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat een donateur giften 
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken en dat de Stichting geen 
successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen/donaties die 
zij ontvangt. Het rekeningnummer is 1580871, tnv stichting Beroepseer. Wij danken u bij voorbaat! 
 

Alexandrien van der Burgt- Franken a.vanderburgt@beroepseer.nl T 06-20440569 
Thijs Jansen thijsjansen@beroepseer.nl  
Initiatiefnemers & bestuursleden Stichting Beroepseer www.beroepseer.nl  
 
Als u geen prijs stelt op ontvangst van de Nieuwsflits Beroepseer, stuur dan een bericht naar info@beroepseer.nl 

met vermelding van ‘geen nieuwsflits meer’ en uw naam en mailadres. 


