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Utrecht, 23 november 2017 
 
 
Betreft: verbetering klankbordgroep 
 
 
Geachte mevrouw Schilder, 
 
Naar aanleiding van de vele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, met name op het vlak van 
inburgering, zijn de afgelopen jaren veel aanpassingen gedaan in de norm voor het keurmerk Blik op 
Werk. Deze aanpassingen vragen veel van keurmerkhouders, maar waarschijnlijk ook van uw 
organisatie. Juist om de vele veranderingen soepel te laten verlopen is goede afstemming tussen 
keurmerk en werkveld onontbeerlijk. Ten aanzien van dit laatste punt vernemen wij kritische geluiden 
van onze leden. Met deze brief willen wij suggesties doen voor verbetering van de onderlinge 
afstemming. 
 
In het verleden organiseerde u zogeheten ‘BOWxChanges’ waarbij u keurmerkhouders op de hoogte 
bracht van aanstaande wijzigingen. Dit jaar hebt u deze bijeenkomsten vervangen door een 
klankbordgroep. Deze laatste zou volgens u dienen om te bespreken wat leden in de praktijk 
tegenkomen, om zo nodig de handleiding aan te passen. Helaas moeten wij concluderen dat de 
huidige vorm van inspraak en afstemming niet optimaal functioneert. Samengevat stuiten onze leden 
op de volgende problemen: 

1. De functie en werking van de klankbordgroep is niet helder geformuleerd. Leden willen weten 
wat zij kunnen verwachten van deze inspraakmogelijkheid. Ook dient de frequentie van de 
bijeenkomsten te worden gedefinieerd. 

2. De vergaderstukken zijn niet op orde. Bij het verspreiden van de agenda zijn geen relevante 
stukken bijgevoegd om in te kunnen lezen. Tijdens de bijeenkomst en in het verslag worden 
geen concrete afspraken vastgelegd, waardoor het geheel een vrijblijvend karakter heeft. 

3. Onze leden in de klankbordgroep hebben het gevoel dat Blik op Werk en keurmerkhouders 
‘langs elkaar heen praten’. Knelpunten die worden aangekaart worden te vaak niet begrepen 
en/of van tafel geveegd. 

4. De communicatie over de klankbordgroep naar alle keurmerkhouders is gebrekkig. Naar 
aanleiding van de eerste bijeenkomst is bijvoorbeeld geen bericht verschenen in de 
nieuwsbrief, hoewel dit wel is afgesproken. 

 
Een cultuur waarin samen naar oplossingen wordt gezocht voor problemen ligt meer voor de hand. Om 
de kwaliteit van het keurmerk te vergroten kan de input van Blik op Werk-keurmerkhouders beter 
worden gehoord. Hiertoe zouden de volgende afspraken kunnen worden gemaakt: 

1. De klankbordgroep komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar, op ruim van tevoren vastgestelde data. 
2. Vooraf wordt met de klankbordgroepleden een agenda opgesteld, die wordt verspreid onder 

alle genodigden, inclusief relevante stukken. 
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3. De ingebrachte knelpunten van de klankbordgroepleden worden serieus besproken en, indien 
nodig, vindt na afloop per punt terugkoppeling plaats door Blik op Werk. 

4. Na afloop van iedere bijeenkomst wordt een verslag verspreid onder alle klankbordgroepleden. 
Ook worden de keurmerkhouders geïnformeerd over de belangrijkste besproken punten. 

 
Wij vertrouwen erop dat wij de handen ineen kunnen slaan om de samenwerking te verbeteren. 
 
In afwachting van uw reactie verblijvend, 

 
 

 
 
 
 
 

Ria van ‘t Klooster Sylvia van der Weerden Petra van de Goorbergh 
Directeur Nederlandse Raad voor Voorzitter Vereniging van Nederlandstalige Directeur OVAL 
Training en Opleiding (NRTO) Universitaire Talencentra (NUT) 

 


