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Presentatie boek ‘Beroepstrots, een ongekende kracht’
op donderdag 4 juni 2009

Koninklijke Schouwburg, Den Haag

In het midden staatssecretaris Ank Bijleveld van het ministerie van BZK naast
prof. Gabriël van den Brink op het toneel van de Koninklijke Schouwburg met een poster
van het boek ‘Beroepstrots, een ongekende kracht’.

Op 4 juni 2009 werd het boek ́ Beroepstrots, een ongekende kracht´ gepresenteerd. Ter
gelegenheid van de verschijning van dit boek, vond het evenement ́ Beroepstrots: denken, durven,
doen!’ plaats in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag, waaraan tegen de tweehonderd mensen
deelnamen, onder wie vele professionals met beroepstrots die een bijdrage aan het boek leverden.

Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan staatssecretaris Ank Bijleveld van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die een speech hield waarin de
hoofdpunten van beroepstrots werden belicht. Het boek sluit aan bij het project ́ Administratieve
Lastenvermindering voor Professionals in de Openbare Sector” van het ministerie van BZK en is
een vervolg op het spraakmakende boek ‘Beroepszeer - Waarom Nederland niet goed werkt’ uit
2005’.

Er is een groeiende beroepstrots onder politieagenten, leraren, rechters, artsen,
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere professionals. Dit boek wil die ontwikkeling
ondersteunen en richting geven. Het is een rijke bundeling van positieve inzichten, pittige meningen,
degelijk onderzoek en ware verhalen van mensen uit binnen- en buitenland. ‘Beroepstrots’ bevat
een uitgebreide slotbeschouwing: ‘Beroepstrots als programma. Pleidooi voor een neorepublikeinse
bestuursfilosofie’. Dat programma is een bron waaruit professioneel en bestuurlijk Nederland de
komende jaren kan putten wat betreft ideeën en richtlijnen voor verbetering van het “echte werk”.

Beroepstrots, een ongekende kracht, uitgeverij Boom, Amsterdam, 2009, 434 p., met foto’s. Prijs tot 4
sept. 2009 met kortingsbon 19,50 euro (zie kortingsbon in Beroepseer Nieuwsbrief no 4. bij Publicaties
van website Beroepseer).
Redacteuren van het boek zijn: Thijs Jansen, oprichter en bestuurslid van de Stichting Beroepseer
(www.beroepseer.nl), Gabriël van den Brink, hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de
Universiteit van Tilburg en Jos Kole, tot voor kort postdoctoraal onderzoeker beroepsethiek aan de VU
te Amsterdam.

Eerste boek waarin beroepstrots van professionals centraal staat


