
 
 

 
 

Beroepseer Nieuwsflits, no. 9 - november 2010 

De stichting Beroepseer nodigt u van harte uit voor drie nieuwe Ateliers Beroepstrots: 
 
• 22 november, gastspreker Bennie Beuvink, politiecoach in Enschede. Geïnterviewd 

in boek Beroepstrots. Locatie Politiebureau Enschede. 
 
• 15 december, gastspreker Pieter Coppoolse, oprichter Mentaal Beter, over GGZ in 

ander perspectief. Locatie Den Haag 
 
• 24 januari, gastspreekster Ada van Apeldoorn, verpleegkundige en manager 

Zorgeenheid Isala Klinieken. Geïnterviewd in boek Beroepstrots. Locatie: Isala 
Klinieken, Zwolle 

 
Alle ateliers beginnen om 18.00 uur met een hapje eten en duren tot 21.00 uur. 
 
Lees voor meer informatie over deze Ateliers op www.beroepseer.nl  
 

Wat is een atelier Beroepstrots?  

Doel van de ateliers is het persoonlijk  kennismaken met, en leren van  voortrekkers van de 

Stichting Beroepseer. Voortrekkers zijn professionals die in hun eigen beroepspraktijk hun nek 

hebben uitgestoken om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dat doen zij vaak tegen flinke 

weerstanden in. Zij laten zien wat beroepseer en beroepstrots in de praktijk kan betekenen. Zij 

hebben zich verbonden aan de Stichting Beroepseer en hun verhalen zijn in het kort  te zien en 

horen op www.beroepseer.nl in videoboodschappen en te lezen in het boek Beroepstrots 

(bijvoorbeeld Jaco van Hoorn (politie), Lies Rutten (wijkverpleging),  Ada van Apeldoorn 

(ziekenhuisverpleging), Barend Rombout (zorg en handhaving).    

Opzet van de ateliers  Eerst samen een hapje eten. Opening door Alexandrien van der Burgt –

Franken of Thijs Jansen; bestuursleden van de Stichting Beroepseer. Daarna belicht  de betreffende 

voortrekker op een persoonlijke manier zijn eigen ervaringen en de lessen die daaruit te trekken 

vallen. Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek met de voortrekker. 

Bijdrage Voor uw deelname vragen wij een bijdrage van € 25 per atelier.  De voortrekkers werken 

belangeloos mee, waardoor een deel van dit bedrag – na aftrek de organisatiekosten – ten goede 

kan komen aan de Stichting. Mochten de kosten echt een belemmering voor u zijn om te komen, 

neem dan contact met ons op 

De stichting Beroepseer is een zogenaamde goede doelen organisatie, zie ANBI. 

Aanmelden U kunt zich per atelier aanmelden via info@beroepseer.nl. Na betaling ontvangt u een 

bevestiging en routebeschrijving 

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. 


