Nieuwsbrief 34 – maart 2019
We naderen dit jaar langzaam aan het voorjaar. Een periode voor een nieuw begin, ontkiemen van het
vorig jaar gezaaide.
Dat geldt ook voor het Register BKA. In 2018 hebben we veel gezaaid.
We hebben gezaaid door de samenwerking aan te gaan met de opleidingsinstituten die mensen
opleiden tot ons werkveld.
We hebben gezaaid om ingeschreven adviseurs die met pensioen gaan te enthousiasmeren voor het
“Stille Register”, een groep van oud professionals die het Register een warm hart toedragen.
We hebben gezaaid door de samenwerking aan te gaan met de Stichting ter Bevordering van het
Beroepskeuzewerk in Brabant en Zeeland, hetgeen geleid heeft tot een aanzienlijke co-financiering om
een spreker als Erik Scherder voor het symposium te kunnen contracteren.
We hebben gezaaid door veel Young Professionals uit te nodigen voor dit symposium, hetgeen tot ruim
35 nieuwe aanmeldingen heeft geleid van student- en aspirant ingeschrevenen.
Welke ontkiemende plantjes hebben al reeds de zorg van het bestuur ontvangen?
Workshops voor ingeschrevenen:
- Ontwikkelplan 45+; een handleiding van subsidieaccount tot en met een uitgekristalliseerd
verdienmodel voor ingeschreven Register BKA’s. Nadere informatie volgt volgende week in een
nieuwsbrief;
- Workshop voor studenten 4e jaar Toegepaste Psychologie om kennis te maken met het
werkveld. Ine van der Horst van Loopbaaninzicht in Utrecht verzorgt deze voor een groep
studenten van de Hogeschool Leiden. Toine Werst van Loopbaan Centrum Nederland heeft dit
aangeboden voor studenten uit Zuid-Nederland.
Verzorgen van gastlessen op de samenwerkende scholen:
-Inmiddels hebben we een intensieve samenwerking met diverse Hogescholen Toegepaste
Psychologie. Momenteel zijn we in gesprek om gastlessen te verzorgen bij deze opleidingen.
Deze gastlessen gaan over het vak van de studie- en beroepskeuzeadviseur en
loopbaanbegeleider, hoe ziet de arbeidsmarkt eruit, wat zijn opdrachtgevers en casuïstiek.
Mentoraat:
- Het actieplan ligt klaar om een sluitende aanpak te presenteren voor een mentorschap
voor Young Professionals door Experienced , waarin aspirant ingeschrevenen en studenten
ondersteund kunnen worden in de oriëntatie op het vakgebied, keuze voor minors, advies bij
stageplekken etc. In de maand april zullen we jullie per mail hierover nader inlichten en jullie
committment vragen.
Vernieuwen bestuur :
-Verjonging van het bestuur naar alle geledingen van de ingeschrevenen is een belangrijk speerpunt. Als
zittend bestuur stimuleren we uitbereiding van het aantal bestuursleden. Jildau Brandt, Hans Smetsers

en Robert Huisman hebben hiertoe hun interesse al kenbaar gemaakt. We blijven echter op zoek naar
aanvulling vanuit de Young Professional die vanuit een bestuursfunctie het Register BKA profileren op
de Social Media en vertegenwoordigen in Studieverenigingen van de opleidingen.
Wij met z’n allen als ingeschrevenen vormen de kracht om dit alles te bereiken.
Als bestuur doen we daarom een beroep op iedere ingeschrevene, Young Professional of Experienced:
Vind jij het belangrijk om over 10 jaar nog trots te zijn op het Register BKA en denk je dat je een bijdrage
kunt leveren om bovenstaande actiepunten tot bloei te laten komen?
Laat het ons weten via info@beroepskeuze.nl.

