Beroepseer Nieuwsflits, no. 8 - september 2010
Vernieuwde website
In de afgelopen maanden is de Stichting Beroepseer bezig geweest met de uitbreiding en
nieuwe vormgeving van de website: www.beroepseer.nl. Voornaamste doel daarvoor is het
vergroten van de interactieve mogelijkheden:
a. U ontvangt in een apart mailbericht persoonlijk uw gebruikersnaam en wachtwoord
waarmee u direct kan inloggen op de nieuwe website van Beroepseer. U kunt dan zelf uw
persoonlijke gegevens bijwerken. Bekijk de handleiding online (klik hier).
b. Als u ingelogd bent kunt u reacties geven op bijdragen van anderen en zelf bloggen op
de groepsblog. Bekijk de handleiding online (klik hier).
c. Verder kunt u een evenement melden, ideeën aandragen, suggesties doen of uw
publicatie melden als het te maken heeft met beroepen, professionaliteit, beroepseer en
beroepstrots. Stuur hierover een mail aan info@beroepseer.nl en wij plaatsen het voor u op
de site.
Met deze nieuwe site wil Beroepseer samen met u actief deelnemen aan het publieke debat
over de beroepstrots van de professional en de kwaliteit van het werk in de publieke sector.
Uitnodiging: Wilt u graag een video-interview, uw boodschap uitdragen, een stelling
verdedigen of kritiek leveren, meld u aan bij Beroepseer: info@beroepseer.nl. Wij nemen
contact met u op.

GoedWerk Project
Dit voorjaar is Beroepseer begonnen met de voorbereiding van het programma GoedWerk,
gebaseerd op het onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. We starten
dit najaar drie pilots. GoedWerk gaat over de samenhang van vakmanschap, moreel-ethisch
besef en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wilt u er meer over weten, kijk naar "de
video Howard Gardner over goed werk" of lees over het onderzoek in het boek Beroepstrots
- een ongekende kracht onder redactie van Jansen, van den Brink en Kole. Voor de
ontwikkelingen van dit project kunt u de website volgen: www.beroepseer.nl of contact
opnemen met Alexandrien van der Burgt (e-mail) of 06-20440569

Boeken
Het boek “Beroepstrots – een ongekende kracht”, komt dit najaar in het Engels uit! Dit is
een initiatief van de Stichting Beroepseer in samenwerking met CNV Publieke Zaak, het
A&O fonds en uitgeverij Boom. De Engelse versie zal worden gepresenteerd op een
Europees congres voor vakbondsbestuurders “Ethiek en werk in de publieke sector”, 28 tot
30 oktober in Den Haag.
In oktober verschijnt het boek “Sturen op vertrouwen, goed leiding geven aan goed
politiewerk”, van Jaco van Hoorn bij uitgeverij Boom. Dit boek is het eerste deel uit de
nieuwe serie boeken “Beroepstrots” onder redactie van Thijs Jansen van de Stichting
Beroepseer.

Ateliers Beroepstrots
In de winter 2009-2010 organiseerde Beroepseer samen met de RnR groep een serie
Winterateliers over Beroepstrots. Deze samenkomsten waren een succes. Daarom start
Beroepseer vanaf september in samenwerking met de voortrekkers van Beroepseer een
nieuwe serie ateliers.
Uitnodiging:
Het eerste nazomer-atelier is op maandag 27 september 2010 van 18 tot 21 uur in
Rotterdam- Zuid. De gastspreker is Barend Rombout. Barend is Hoofd Bureau Frontlijn
Rotterdam, en zal deze avond spreken over het thema Maatschappelijke en sociale
dienstverlening. De samenhang tussen zorg, wetshandhaving en beroeptrots.
Bureau Frontlijn is een bijzonder handhavingteam wat achter de voordeur armoede bestrijdt
en de relatie moeder-kind stimuleert t.o.v. basisonderwijs.
Vanaf 18:00 bent u welkom en is er gelegenheid tot een hapje eten. Om 18:30 begint het
sprekersprogramma. Kosten deelname € 25,-- Wilt u mee doen aan dit atelier met Barend
Rombout meld u dan aan voor 22 september via info@beroepseer.nl. U ontvangt dan een
bevestiging tot deelname en routebeschrijving.
De ateliers die hierop zullen volgen zijn op 25 oktober (Zwolle), 22 november (Enschede)
en 20 december. Houd de nieuwsbrief dus goed in de gaten!

Meer slagkracht
De Stichting Beroepseer is in vier jaar uitgegroeid tot een brede beweging met een netwerk
van ongeveer drieduizend mensen. Beroepseer draagt steeds meer bij aan sociaal

maatschappelijke vernieuwing en duurzaamheid. De stichting is uniek omdat zij sectoroverstijgend is en een onafhankelijk en ongebonden positie heeft. De stichting heeft geen
vaste subsidies en heeft tot nu toe veel bereikt met vrijwillige inzet. Met uw financiële steun
kan de stichting meer slagkracht maken en meer activiteiten organiseren.
Een donatie van 25 euro of meer kunt u storten op rekeningnummer 1580871 van de
stichting Beroepseer te Nootdorp, onder vermelding van ‘donatie 2010’.
Beroepseer is een zogenaamde goede doelen organisatie; ofwel een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Heeft u vragen of ideeën laat het ons weten: info@beroepseer.nl of 06-20440569.
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar info@beroepseer.nl met vermelding stop
Nieuwsflits en uw naam.

http://www.beroepseer.nl/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/mailing/optout&reset=1&jid=38&qid
=438&h=f0517c9c501d9836

