
 

 

 

 

Symposium 7 oktober 
 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het symposium dat wordt gehouden 

op 7 oktober a.s. van  13.00 – 17.00 uur in NDC de Hommel, Kennedylaan 9, 3533KH te Utrecht.  

Binnen het thema  “Positioneer je talent en blijf staande in een turbulente arbeidsmarkt” verzorgen 

Jouke Post en Jos van der Horst een inleiding en een interactieve workshop  over de arbeidsmarkt en 

de positionering als professional. 
Iedere dag melden zich collega’s aan voor deze middag.  Bertje Schutrups van Beroepskeuze Studie 
Advies was de eerste die zich meldde. 
Ook hebben we verzoeken gekregen van collega’s die graag introducés willen uitnodigen. Deze zijn 
natuurlijk van harte welkom. Wel vragen we een kleine vergoeding als bijdrage in de kosten voor 
gebruik van koffie, thee en drankjes tijdens de afsluitende netwerkborrel. De deelname voor 
ingeschreven Register BKA’s is gratis. Niet ingeschrevenen kunnen deelnemen tegen een bijdrage van 
€ 15,-.  
Heb jij je al aangemeld? Dit kan via het volgende mailadres: 

 
info.symposium2016@beroepskeuze.nl 
 
  
Onderzoek Fontys 
 
Al eerder hebben we jullie bericht over de onderzoeksopdracht die we hebben verstrekt aan Fontys, 
faculteit Toegepaste Psychologie om de aansluiting van het Register bij de studenten van deze 
opleiding te onderzoeken. Onlangs publiceerde de onderzoeksleider van Fontys, Chris Smerecnik een 
eerste tussenrapportage. De resultaten tonen aan dat de geïnterviewde studenten slecht op de 
hoogte zijn van het bestaan en de meerwaarde van beroepsverenigingen en registers.  
Na toelichting zien de deelnemers een duidelijke meerwaarde van beroepsverenigingen en registers, 
met name met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en bij de zoektocht naar een baan. 
In de bijlage treffen jullie het verslag van deze eerste verkenning aan. 
In het schooljaar 2016/2017 zullen deze bevindingen verder worden onderzocht op grotere schaal.  
Medio februari 2017 verwachten wij de definitieve rapportage. 
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Bestuurslid Theo Meijer in de ether 
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Sinds kort heeft Theo op de Zwolse lokale omroep een eigen, tweewekelijks informatief 
radioprogramma onder de titel ArboPositief/Mens en Arbeid.  Hij levert zijn bijdrage en wendt zijn 
gesprekstechnieken en kennis van beroepen aan om een groter publiek aan te spreken. In het 
programma  staat steeds een beroep centraal. Er zijn inmiddels twee uitzendingen geweest en er zijn 
enkele gepland:  26/7 de stadslandbouwer; 9/8 de ambulanceverpleegkundige; 23/8 de 
fitnesstrainer; 6/9 de bierbrouwer. En zo volgen er meer.... 
Als jullie benieuwd zijn, luister dan eens naar ‘ArboPositief/uitzending gemist’ op de genoemde data 
op RTV ZOo:  http://www.rtvzoo.nl/radiogemist 
 
 
 
Aankondiging Poll 
 
Recentelijk zijn veel  van onze ingeschreven beroepsbeoefenaren, maar ook wij als bestuur van het 
Register, door RTL benaderd om mee te werken aan het Lifestyle programma “Een leven lang leren”. 
Enkele van jullie hebben contact gezocht met bestuursleden van het Register om te klankborden hoe 
hier mee om te gaan. De meeste collega’s die zijn benaderd zien de meerwaarde van een dergelijk 
aanbod vooral als promotie van de beroepsgroep. Omdat de meeste bureaus echter op regionale 
basis werken, vond men de landelijke attentiewaarde niet relevant, ook gezien de kosten.  
(€ 2950,- voor 2x2 minuten uitzendtijd op zondagmiddag). In de bestuursvergadering van 8 juli heeft 
het bestuur de mogelijkheid besproken om vanuit het Register aan het programma deel te nemen. 
Na een zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om niet in te gaan op de uitnodiging van 
RTL. Echter op basis van de gevoerde gesprekken met collega’s is besloten om de mogelijkheden te 
onderzoeken om een promotiefilm in eigen beheer te laten maken door bijvoorbeeld studenten van  
Hogeschool voor de Kunsten. Deze kan dan worden gebruikt door iedere ingeschreven adviseur voor 
promotiedoeleinden en wordt geplaatst op YouTube kanalen. 
Wij zijn benieuwd naar jullie mening hierover en hebben een poll geplaatst op de homepage van de 
website van het Register 
 In deze poll horen we graag jullie mening over het in eigen beheer maken van een promotiefilm ter 
bevordering van de profilering  van de Register BKA en of jullie op basis van crowdfunding een 
bijdrage hiertoe willen leveren. 
 
Bij voldoende interesse gaan we dit idee verder uitwerken. 
 
We zien jullie reactie op de poll met belangstelling tegemoet. 
 
Ik vind een promotiefilm voor de beroepsgroep Register BKA: 
        
- niet nodig, ik zie er de meerwaarde niet van in 

- een goed idee, maar ik weet nog niet of ik wil crowdfunden 
- een prima idee en ik wil daar ook een crowdfund aandeel in hebben 

- een prima idee, ik wil daar een crowdfund aandeel in hebben èn bijdragen aan de vorm en inhoud 
 
 
 


