Register BKA houdt je op de hoogte
Beste,
Met trots willen wij de nieuwe website van het Register BKA aan jullie voorstellen.
Wellicht hebben jullie hem al eens bekeken.
Met deze website beogen we de vindbaarheid van Register BKA’s voor potentiële klanten op internet te
vergroten. Dit doen we met een zoek functie voor mensen, die op zoek zijn naar antwoorden op het
gebied van studiekeuze, beroepskeuze en loopbaanbegeleiding.
Op de zakelijke markt brengen we de aangesloten adviseurs van het Register BKA onder de aandacht
bij re-integratiebedrijven, verzekeraars, werkgevers en het onderwijs.
Natuurlijk is er voorzien in een zoekfunctie waar particulieren en bedrijven een Bureau van Adhesie van
het Register BKA kunnen vinden, om van deskundige dienstverlening gebruik te maken.
Er is ook een poll opgenomen. Hier kunnen we opinies van de bezoekers van de website peilen,
waarover we de markt willen consulteren. Heb jij ideeën waarbij je je afvraagt hoe collega’s of klanten
daarover denken, geef het ons dan door.
We plaatsen je vraag graag in de poll.

De belangrijkste toevoeging op deze website is dat deze een intern, besloten gedeelte voor Register
BKA’s in zich heeft. Om in te loggen op het besloten gedeelte van de website dien je over een actieve
inschrijving als Register BKA te beschikken. Je kunt inloggen met je inschrijfnummer als inlog en het
wachtwoord: Welkom01
Op het besloten gedeelte van de website staat dezelfde informatie als op het publieke gedeelte, maar
er wordt ook specifiek nieuws verstrekt voor de ingeschreven professionals. Onder het kopje “leden” zie
je de samenwerkingsverbanden die we als register zijn aangegaan met testuitgevers, waarbij
inkoopkortingen voor jullie van toepassing zijn.
Onder “nieuws” staan momenteel nog de items betreffende nieuwe ontwikkelingen op de markt. De
bedoeling van deze nieuwspagina is dat alle Register BKA’s zich versterken door nieuws te delen.
Wij stellen het bijzonder op prijs jouw bijdragen voor deze rubriek te ontvangen. Als je bezig bent met
vernieuwende initiatieven, promotieonderzoeken, afstudeerprojecten of unieke
samenwerkingsverbanden, laat het ons weten. We delen je initiatief graag onder alle Register BKA’s.
Tenslotte en niet in de minst onbelangrijke plaats kun je in dit besloten gedeelte van de website onder
de button “Mijn gegevens” mutaties doorvoeren in je registratie gegevens. Is je email adres of

telefoonnummer veranderd, of je wil je n.a.w. gegevens veranderen, dan kan dat nu heel eenvoudig.
We nodigen je graag uit om actief gebruik te maken van de functionaliteiten die de nieuwe website
biedt.

