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Shor t  repor t  

The aim of the seminar was to: 

• increase the international awareness of “the importance of professionalism and expertise in the 
public sector and bottlenecks for giving expression to this professionalism and expertise”; 

• place professional ethics/integrity within the broader concepts of professionalism and expertise; 

• show how professionalism and expertise can lead to professional pride and how the public 
sector profits from this; 

• exchange ideas and initiatives in the field of professionalism at international level. 

The seminar produced general conclusions which were adopted by the more than 
100 participants : 

• the discussion on professional pride, professional honour, ethics and integrity is not only useful 
but above all necessary at the present time. 

• professional pride, professional honour, ethics and integrity should be permanent items on the 
agendas and be discussed between all parties concerned (employers, workers, politics and 
society); 

• the discussion must not only be held at national level but above all also at European level 
(European Commission and European Parliament); 

• professional pride, professional honour, ethics and integrity have to be laid down in rules of 
conduct and protocols; 

• trade unions as representatives of the workers have to be involved in this dialogue; 
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• trade unions have to look for partners who share their views about professional pride, 
professional honour, ethics and integrity and are also prepared to express those views in 
society; 

• society is requested to acknowledge the added value of well-functioning professionals and 
adopt itself an attitude of respect towards this; 

• trade unions must aim for good working conditions, labour relations and working environment 
so that all requirements are fulfilled for professionals to properly exercise their profession; 

• trade unions must also endeavour to ensure that working conditions, labour relations and 
working environment are a reason and remain a reason for new workers to choose a profession 
in the public administration; 

• the permanent discussion and stimulation of the discussion on items of professional pride, 
professional honour, ethics and integrity is indispensable and will eventually contribute to a 
better functioning society. 

 

The participants of the seminar which was held in Scheveningen (Netherlands) in 5 working 
languages, thank EZA and the European Commission for the opportunity offered. 

At the opening of the seminar, a presentation was given of the book “Beroepstrots” and its English 
translation (“Professional pride”) was a gift for all the participants. 

Do you also wish to receive a copy ?  
e-mail your request to eurofedop@eurofedop.org. 
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Kor t  vers lag  

Het doel van deze bijeenkomst was: 

• Internationale bewustwording van: ”het belang van professionaliteit en vakmanschap binnen de 
Publieke Sector en knelpunten om deze professionaliteit en vakmanschap tot uiting te laten 
komen”. 

• Plaatsen van beroepsethiek/integriteit binnen het bredere begrip van professionaliteit en 
vakmanschap. 

• Laten zien hoe professionaliteit en vakmanschap kan leiden tot beroepstrots en wat dat 
oplevert voor de publieke sector. 

• Internationale uitwisseling van ideeën en initiatieven op het gebied van professionaliteit. 

Het seminarie kwam met algemene conclusies die door de meer dan 100 
aanwezigen gedragen werden: 

• De discussie over beroepstrots, beroepseer, ethiek en integriteit is in deze tijd niet alleen nuttig 
maar vooral noodzakelijk; 

• Beroepstrots, beroepseer, ethiek en integriteit moeten permanent op de agenda staan en 
tussen alle betrokken partijen (werkgevers, werknemers, politiek en samenleving) worden 
besproken; 

• Niet alleen moet deze discussie op nationaal niveau worden gevoerd maar vooral ook op 
Europees niveau (Europese Commissie en Europees Parlement); 

• Beroepstrots, beroepseer, ethiek en integriteit dienen in gedragsregels en protocols te worden 
vastgelegd; 



Eurofedop Seminarie 
Ethiek en werken in de Publieke Sector 

Ruimte voor vakmanschap 
De Pier, Scheveningen (Den-Haag), Nederland, 28-29-30.10.2010 

 

 

2/2 

• Vakbonden, als vertegenwoordigers van de werknemers dienen bij deze dialoog betrokken te 
worden; 

• Vakbonden moeten op zoek naar partners die hun opvattingen over beroepstrots, beroepseer, 
ethiek en integriteit delen en bereid zijn dat aan ook aan de samenleving uit te dragen; 

• De samenleving wordt gevraagd de meerwaarde van goed functionerende professionals te 
erkennen en zich daar ook zelf met respect naar toe te gedragen; 

• Vakbonden moeten zorg dragen voor goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en 
arbeidsomstandigheden zodat de professional in een verantwoorde en goede sfeer zijn vak kan 
uitoefenen; 

• Vakbonden dienen er ook voor te zorgen dat die arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en 
arbeidsomstandigheden ook reden zijn en reden blijven voor nieuwe werknemers om te kiezen 
voor een vak in het openbaar bestuur; 

• Het continue bespreekbaar maken of houden van beroepstrots, beroepseer , ethiek en 
integriteit zal op den duur ook een bijdrage kunnen zijn voor een beter functionerende 
samenleving. 

 

Het seminarie dat in Scheveningen (Nederland) in 5 werktalen gehouden werd, dankt EZA en de 
Europese Commissie voor de geboden kans. 

Bij de opening van het Seminarie werd het boek “Beroepstrots” voorgesteld en de Engelse 
vertaling was een geschenk voor alle deelnemers. 

Wenst u ook een exemplaar?  
e-Mail uw vraag naar eurofedop@eurofedop.org. 
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