Stichting Blik op Werk
T.a.v. de heer J.P. Laurier
Postbus 2707
3500 GS UTRECHT

Kenmerk

oval.bri. 13395320

Betreft

Raad van Advies

Datum

2 juli 2014

Geachte heer Laurier,
NRTO, Noloc en OVAL hebben kwaliteit van hun leden en transparantie voor de consument
hoog in het vaandel staan. Wij zijn daarom als vertegenwoordigers van private bedrijven actief
op het gebied van loopbaanadvies, opleiding en activering enthousiast in de Raad van Advies
van Blik op Werk gestapt.
De afgelopen twee jaar is in de Raad van Advies van Blik op Werk meerdere malen gesproken
over de koers van Blik op Werk. In deze discussies hebben onze organisaties een duidelijke
boodschap afgegeven, namelijk dat Blik op Werk weer terug zou moeten naar haar kern als
keurmerkhouder en kwaliteitsbewaker. Kortom: back to basics. Naar onze mening presenteert
Blik op Werk zich steeds meer als een partij die instrumenten en adviezen op het gebied van reintegratie en inzetbaarheid ‘vermarkt’. De afgelopen jaren hebben wij op verschillende wijzen
ons standpunt in de Raad van Advies verwoord en u hierover ook op 18 februari 2014 een mail
gestuurd. Uw brief d.d. 14 mei jl. stelt ons niet gerust dat u onze boodschap oppakt en u uw
koers gaat wijzigen.
Onze achterban acht deze plannen niet passend. Omdat BOW deze wel aanhoudt wekken wij
de schijn achter deze plannen te staan, of op zijn minst akkoord te zijn met de ingezette koers.
Het is voor ons niet langer mogelijk deze koers te verklaren aan onze leden, noch kunnen wij
langer onze inzet en adviesrol verdedigen richting ons bestuur. Dit is voor ons de reden om
terug te treden uit de Raad van Advies.
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Vanzelfsprekend blijven wij waar nodig inhoudelijk onze input geven op inhoud van het
keurmerk en werkwijze van Blik op Werk.
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
OVAL
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