
 

 

 

 

Niets bevordert kwaliteit meer dan ervaring ( Celcus, Grieks filosoof) 

In deze tweede nieuwsbrief van het nieuwe jaar doen we een appèl op jullie allen om een van de 

doelstellingen die het Bestuur voor 2017 heeft gesteld, mede vorm te geven.   

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het 

Register. Graag willen we de inhoud ook het karakter geven van kennisdeling door aandacht te 

besteden aan de ervaringen van ingeschreven BKA’s uit de dagelijks praktijk en deze met elkaar uit te 

wisselen en te delen.  

Het Bestuur is daarom voor dit jaar op zoek naar ingeschrevenen die ervaring hebben met specifieke 

doelgroepen om hierover iets te schrijven. Het gaat dan om bepaalde aspecten van kennis over de 

doelgroep, de activiteiten, maar vooral ook om de praktijkschetsen (wat maak je mee, waar loop je 

tegen aan, voorvallen e.d.). Het kan serieus en beschouwend zijn, maar het mag ook gaan om 

bijzondere ontmoetingen,  belevenissen en anekdotes.   

Kortom: wie wil bij zichzelf een (nieuw) talent gebruiken en schrijven voor de nieuwsbrief? 

We zijn op zoek naar adviseurs die ervaring hebben met bijvoorbeeld: 

• Begeleiding van jongeren en ouderen met een autisme stoornis 

• Begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking 

• Begeleiding van hoogbegaafden  

• Begeleiding van topsporters (voor of na hun carrière) 

• Begeleiding van mensen vanuit de reclassering  

• Begeleiding van mensen die eigen onderneming gaan starten 

• Begeleiding van een specifieke doelgroep die hier niet genoemd wordt 

 

Heb je dus ervaring met of kennis van begeleiding met betrekking tot een specifieke doelgroep en wil 

je daar iets over schrijven, stuur je kopij dan naar de secretaris Peter Stukstette. 

(info@beroepskeuze.nl)  

Wij hopen op enthousiaste reacties.     

Bestuur Register BKA 
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