KENNISKRINGEN (januari 2016)
Wat is een kenniskring?
Een kenniskring is een groep mensen, in dit geval makelaars (maximaal 8) uit verschillende regio’s die kennis uitwisselt
en ontwikkelt.
Wat is het doel van een kenniskring?
Het doel van de kenniskring is het delen en ontwikkelen van kennis door de deelnemers. Vóór en dóór makelaars!
Basisprincipes van kenniskringen
1. Leren van elkaar “Ik wil jou wel over mijn kennis vertellen, als ik van jou te horen krijg hoe …..”
2. Ontwikkeling van nieuwe ideeën. Een kenniskring is gericht op het ontwikkelen en leren van de leden.
3. Groep bepaalt de onderwerpen. De leden van een kenniskring geven in principe zelf de sturing aan de kenniskring en
dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de kenniskring.
Makelaardij Consultants
De voornaamste taak van Makelaardij Consultants is niet het sturen van de kenniskring, maar het scheppen van de
voorwaarden en het bieden van ondersteuning, waardoor het voor de leden mogelijk wordt om kennis uit te wisselen
en van elkaar te leren.
Het werk dat Makelaardij Consultants verricht, staat altijd ten dienste van de leden van de kenniskring. De
doelstellingen waar Makelaardij Consultants aan werkt, zijn de doelstellingen van de leden. Makelaardij Consultants
ondersteunt de kenniskring bij het vaststellen van de doelstellingen.
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De rollen van Makelaardij Consultants:
Bijeenkomst organiseren en agenda samenstellen
Gespreksleider
Inbreng van ideeën
Bewaking voortgang
Verslaglegging
Algemeen:









Plaats
: Centraal gelegen locatie. Momenteel in Hilversum. Soms op kantoor deelnemer.
Frequentie
: 3 keer per jaar.
Tijdsduur
: ca. 3-4 u, ontvangst vanaf 13.30 uur, start 14.00 uur - Nadien meestal afsluiting met een etentje.
Studiepunten
: 3 studie-uren bij minimaal 2 en 6 studie-uren bij maximaal 3 bezochte bijeenkomsten per jaar.
Investering
: € 200,- excl. BTW per deelnemer per bijeenkomst. Dit tarief is inclusief voorbereiding en
uitwerking. Als er naar verwachting minder dan 5 deelnemers aanwezig kunnen zijn, wordt een nieuwe datum
vastgesteld. Zie ook de kenniskring regels.
Momenteel zijn er 4 kenniskringen operationeel, welke door deelnemende makelaars als zeer nuttig ervaren worden.
Af en toe is er ruimte in een kenniskring voor een nieuw lid. Lijkt op deze manier kennis uitwisselen met niet
concurrerende collega’s jou ideaal? Meld je dan bij mij en zal ik je op de hoogte houden van wisselingen of bij
voldoende aanmelding kan ik een nieuwe groep opstarten.
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