
 

 

Register BKA houdt je op de hoogte  

Beste, 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de volgende onderwerpen: 

Het symposium dat wordt gehouden op 7 oktober a.s. te Utrecht; 

Geloofsbrief vanuit het Register BKA, te gebruiken voor kwaliteitsuitingen op je 

website of voor een blog; 

Theo Meijer van Meijer Consult maakt ons deelgenoot van een onderzoekje dat 

hij heeft laten verrichten naar de ‘Effecten van loopbaanadviezen’. 

Het Bestuur Register BKA wenst jullie veel leesplezier. 

Bert Warners, José van de Kerkhof, René Jansen, Theo Meijer, Peter Stukstette. 

  

Symposium 7 oktober 

De vakanties zitten er in heel Nederland alweer op. Dat merk je ook aan het aantal 

adviseurs dat zich inschrijft voor het symposium dat wordt gehouden op 7 oktober a.s. 

van  13.00 – 17.00 uur NDC de Hommel, Kennedylaan 9, 3533 K.H. Utrecht.  

Vanaf 13.00 uur heten we jullie van harte welkom met een kopje koffie/thee, waarna 

Jouke Post om 13.30 uur aftrapt met zijn inleiding over de ontwikkeling van arbeid en 

arbeidsmarkt. Thema's die aan de orde komen zijn globalisering, 

automatisering/robotisering, verandering in werkstructuren, het generatie element en 



veranderende competenties. Jouke is docent AMA Saxion met als specialisme 

arbeidsmarktontwikkelingen. Daarnaast is hij zelf nog actief als loopbaanbegeleider en 

publiceert hij regelmatig o.a. In Loopbaanvisie. 

De inleiding van Jouke duurt inclusief discussie en vragenrondje ongeveer een uur.  

Dan volgt na een korte pauze de interactieve workshop van Jos van der Horst, rond het 

thema " hoe houd je je als professional staande in een turbulente arbeidsmarkt".  

Deze workshop duurt ongeveer twee uur.  

Daarna sluiten we het programma af en nodigen we jullie uit om met elkaar onder het 

genot van een drankje de middag af te sluiten. 

Deelname is gratis voor ingeschreven adviseurs en voor introducés €15,-. 

Aanmelden kan via het volgende mailadres: 

info.symposium2016@beroepskeuze.nl 

  

Aanbevelingsbrief vanuit het Register BKA aan de ingeschreven Adviseurs 

(eventueel te gebruiken op je website of in andere publiciteitsuitingen) 

Een Register Beroepskeuzeadviseur staat voor kwaliteit voor loopbaanvragen, 

studiekeuze, beroepskeuze en assessments. 

Loopbaanadviseur, studiekeuzecoach, beroepskeuzecoach, dit zijn allemaal geen 

beschermde beroepen, hetgeen betekent dat iedereen het beroep zou mogen 

uitoefenen. In Nederland werken circa 15.000 loopbaanadviseurs. Als klant is het 

moeilijk om in kwaliteitszin het kaf van het koren te scheiden. Het starten als coach is 

laagdrempelig. Hierdoor is er de laatste jaren een behoorlijke wildgroei aan coaches 

ontstaan. 

Particuliere klanten, de overheid, maar ook steeds meer (non-) profit-organisaties zijn 

op zoek naar gegarandeerde kwaliteit en doen alleen zaken met een gecertificeerde 

adviseur.  

Het certificeringstraject voor studie- en beroepskeuze adviseurs wordt aangeboden 
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vanuit het Register BKA. Dit Register bestaat vanaf 1957 en bewaakt de kwaliteit van 

dienstverlening van de ingeschreven adviseurs. Het is de enige instelling die 

onafhankelijk haar ingeschrevenen toetst op de kwaliteit van testgebruik, 

gesprekstechniek, kennis van de onderwijswereld, kennis van beroepen en kennis van 

de arbeidsmarkt. De Register BKA houdt zijn vakbekwaamheid constant up to date. In 

een periode van 5 jaar bouwt hij vanuit zijn HBO vooropleiding zijn kwaliteits portfolio 

op in zijn dagelijkse praktijk van werken, door het volgen van opleidingen, cursussen, 

workshops, seminars en het bijhouden van vakliteratuur. 

Met trots meld ik daarom dat ik de titel Register Beroepskeuze Adviseur mag voeren. 

Je kunt mijn registratie ook vinden op de website van het Register BKA. 

  

De effecten van loopbaanadviezen door Theo Meijer 

In 2013 is door een student van de Hanzeschool te Groningen een pilotstudie gedaan 

naar de effecten van mijn loopbaanadviezen bij de UWV/ZW cliënten. Sinds ruim 30 

jaar heb ik veel studie- en beroepskeuzeadviezen gegeven en mensen bij hun 

loopbaan begeleid. Daartoe horen ook de mensen die van het UWV een ZW uitkering 

ontvangen. Ik evalueerde mijn werk door er naar te vragen of een evaluatieformulier te 

laten invullen (en soms vroeg ik de opdrachtgever naar de voortgang). Maar dit was 

altijd min of meer direct na afronding van het advies of coachingstraject. Anders dan in 

Vlaams-België worden de effecten van loopbaanbegeleiding hier niet systematisch 

onderzocht.       

Ik wilde weleens weten wat de effecten van mijn loopbaanadviezen zijn over langere 

tijd, specifiek bij de groep mensen die een fysieke en/of psychische beperking hebben. 

Wat levert hen eigenlijk zo’n advies op? Heeft mijn werk wel zin? En wat zou er 

verbeterd kunnen worden? 

Wat zijn de bevindingen? 

Bevestiging van wat men al denkt; 

Meer zelfkennis (over kunnen en willen; affiniteit, kwaliteiten, persoonskenmerken); 

Meer zelfvertrouwen, versterkt gevoel van regie en zelfverantwoordelijkheid; 



Beter beeld van wat alternatieve arbeidsmogelijkheden zijn; 

Meer motivatie; 

Stimulans en activering om stappen te ondernemen. 
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