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Programma

• In gesprek met elkaar over Vocational Service
– 3 stellingen door Ruud Veen

• De kern van Vocational Service
– Presentatie door Herman Maassen

• De praktijk, 2 pitches over ‘best practice’
– 1 Rotary Challenge door Tom Kokke
– 2 Toets je intuïtie door Tineke Brussaard

• Afronding
– Wat neem je mee naar huis door Ruud Veen



TITLEStellingen
Ruud Veen



Stellingen en vragen

• Vocational Service, beroepsethiek en alles wat daarmee 
samenhangt wordt wel beschouwd als de kern van Rotary.

• Hoe gaat Vocational Service een rol spelen in jouw 
bestuursjaar?



Stellingen en vragen

• Voor de toekomst van Rotary is het essentieel dat Rotary 
voldoende jongeren aantrekt.

• Daartoe moet goed gecommuniceerd worden wat het 
lidmaatschap kan betekenen voor met name de opkomende 
generaties leiders.

• Wat kan Vocational – als ‘unique selling point’ – daarin voor 
nieuwe jonge leden betekenen?



Stellingen en vragen

• In nogal wat clubs blijkt het moeilijk om uit te leggen 
wat de essentie van Vocational Service is en wat dat in de 
praktijk voor ieder betekent.

• Wat heb jij nodig om de kwaliteit van Vocational Service 
programma-onderdelen in je club te ondersteunen?



TITLEVocational Service

De kern

Namens districtscommissie Vocational Service



Zomaar een krantenbericht…

‘Wat gaat de toekomst ons brengen m.b.t. A.I?’….over een 
nieuw boek v.d. grondlegger van A.I. Professor Stuart 
Russell. 

Deed mij aan vocational service denken…
en maakte mij hoopvol voor de toekomst…

(luister)
U ook?



Waarom..
• denken aan vocational service?

-betreft de hele professional
-gaat om menselijke waarden
-vraagt morele houding/integriteit
-eist inzet en doen

• hoopvol voor de toekomst?
-die overkomt ons niet, maar ‘maken’ wij..
-vraagt verantwoordelijkheid 



Vocational Service, de kern van Rotary

• Classificatie
• Ethisch verantwoorde beroepsuitoefening
• Moreel leiderschap
• Vocational: zowel BEROEP als ROEPING
• Vocational: de (juiste) inzet, niet macht of 

geld



Declaration for Rotarians in Business and Professionals 1989

• Dienstbaarheid aan anderen en maatsch. 
• Hoge ethische normen bij uitvoering beroep
• Maatsch. betrokkenheid bij uitvoering beroep
• Fair zijn voor werkn, coll, klant, concurrent
• Draag deskh.& ervar. over op jongere coll.
• Geen voorkeursbeh. van en voor Rotarians



Rotary maakt het verschil door:

• Vocational service basisgedachte

• Classificatiebeginsel

• Onderlinge vertrouwelijkheid

• Klankbordfunctie



Ethisch handelen 

is handelen:
-in overeenstemming met 
verantwoordelijkheden, normen en
waarden

-met respect voor elkaar

-met als doel: 
ordenen van het maatschappelijk verkeer



Four Way Test

• Is het WAAR?
• Is het BILLIJK voor alle betrokkenen?
• Bevordert het onderling VERTROUWEN en 

VRIENDSCHAP?
• Komt het ALLE betrokkenen TEN GOEDE?

Herbert J.Taylor 1932

PM. Bestaan ook meer persoonsgebonden  
vormen/eigen prof. identiteit/voor alle dag

Arthur Verdonck 2014



Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 VS cie. district 1550 

Speerpunten
-extra aandacht in woord en daad (=doen) voor het hart 

van Rotary(=vs): integriteit
-sessies in alle 9 regio’s: inspiratietafels
-regel: per regio een lid in districtscie (actief in regio)
-coaching vanuit district: Toets je Intuïtie
-video ontwikkelen over Vocational (unique selling point, 

ook om jonge leden aan te trekken)
-symposium organiseren in district

Steekwoorden: Moreel kompas/Ethiek/Professionaliteit
Bewaken dat de Moraliteit niet uit professionaliteit 

ontsnapt.
Dicht bij jezelf houden.



extra info V.S. + message to take home

Na sessie bij uitgang!
en

Veel succes in jullie 
Rotaryjaar!



TITLERotary Challenge
RC Rijk van Nijmegen 50 jaar



Rotary Challenge: start

• Je uitdaging heeft betrekking op het Rijk van Nijmegen
• Het is een opdracht die we met onze denkkracht en inzet kunnen realiseren
• Je uitdaging heeft sociale impact
• Je uitdaging verbindt mensen
• Je uitdaging is origineel
• Je uitdaging is een echte uitdaging (niet te makkelijk)

RC Rijk van Nijmegen 50 jaar



Rotary Challenge

Hoe kunnen we zelfstandig reizen met de bus 
aantrekkelijker maken voor ouderen (met een 

rollator)?



• Probleem helder gemaakt dmv gesprekken en film
• Relevantie onderzocht
• Vervoersopties in kaart gebracht
• In gesprek gegaan met stakeholders (chauffeurs, breng, provincie)
• Ouderen een dagje mee uit genomen
• Afspraken met Breng zodat ouderen weten waar ze aan toe zijn en weer 

durven!

Wat hebben we gedaan?



Even er uit!





TITLEOmgaan met morele vraagstukken

Toets je intuïtie

Een workshop aangeboden door 
de districtscommissie Vocational Service



“Als je niet begint met zeggen 

waar je zelf voor staat, dan 

krijg je er ook nooit een 

gesprek over”



AANPAK

• Wat is een dilemma?

• Persoonlijke, concrete voorbeelden

• Oefenen in gestructureerd nadenken en praten 
over een moreel vraagstuk



WAT LEVERT HET OP?

• Goed gesprek binnen de club

• Inzicht 

– Er is vaak geen absoluut goed of fout

– Gedeelde en niet-gedeelde waarden

• Transparante argumentatie

• Respect



Belangstelling ?

Tineke Brussaard
06 2330 9468

rietbrus@xs4all.nl


