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Wat is Blik op Werk  
Samen voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen duurzaam kan deelnemen! Dat is 
waar Blik op Werk (BoW) voor staat. Met 15 medewerkers en tientallen auditoren toetst BoW 
objectief de kwaliteit van circa 500 dienstverleners en werkgevers op het gebied van aan het 
werk komen, aan het werk blijven, inclusiviteit en inburgeren. BoW geeft goed en eerlijk inzicht 
in de kwaliteitsgids op onze website.   
 
Daarnaast stimuleert BoW methodisch werken door het uitgeven van licenties voor bewezen 
methodieken rondom duurzame arbeidsparticipatie, zoals de Work Ability Index. BoW is de nationale 
licentiehouder van de Work Ability Index en beheert de WAI-database. BoW certificeert 
licentienemers voor goed gebruik van enkele methodieken die zich richten op duurzame 
arbeidsparticipatie. BoW maakt methodieken en gecertificeerde professionals zichtbaar en vindbaar 
op haar website. 
Zo ondersteunt BoW werkgevers en werknemers bij duurzaam aan het werk komen en blijven.  
 
Sinds de oprichting heeft BoW unieke ervaring en een unieke expertise ontwikkeld op het 
gebied van outcome gerichte kwaliteitstoetsing. Dat wordt onderstreept door Europese 
belangstelling voor het Keurmerk en de licentiestructuur van de methodieken. In Nederland 
heeft BoW als enige langjarige cijfers over de private inburgerscholen. Voor het ministerie van 
SZW voert BoW diverse kwaliteits- en financiële controles uit. Tevens heeft BoW de opdracht 
van de VNG om loonwaardesystemen te valideren. Tot slot beheert BoW het Nationaal 
jobcoachregister in nauwe samenwerking met de NVS.  
 
Op al deze gebieden wordt met vele stakeholders nauw samengewerkt om tot goede resultaten 
te komen. De organisatie van BoW is te typeren als een netwerkorganisatie met een klein vast 
team. BoW is financieel onafhankelijk en haalt haar basis uit de exploitatie van de keurmerken.  
 
BoW vindt het belangrijk om kennis te delen, waarmee zij bijdraagt aan de arbeidsparticipatie en 
inburgering van mensen. Als kennisknooppunt delen we kennis uit de wetenschap en halen wij data 
op van de werkvloer. Hierdoor verbinden we wetenschap en werkvloer met elkaar. Het verspreiden 
van kennis doet BoW via bijdragen aan trainingen en opleidingen, nationale en internationale 



voorlichtingsbijeenkomsten, publicaties, vlogs, de online kenniscommunity werkhoezithet.nl en via 
social media. 

Het unieke van BoW?  

● Onafhankelijke kwaliteitstoetsing 
● Methodisch werken van professionals, zoals jobcoaches, loopbaanprofessionals en re-

integratie professionals in het sociale domein en op de arbeidsmarkt stimuleren.  
● Kennis laagdrempelig delen met klanten en stakeholders 
● Dienstverlening en advisering wordt niet door BoW zelf gedaan, maar door de door haar 

getoetste aanbieders.  

Missie, kernwaarden 
BoW is een organisatie met een maatschappelijk relevante missie:  
 
BoW is een onafhankelijk kwaliteitsinstituut met als missie de kwaliteit van het 
dienstverleningsaanbod op het terrein van duurzame arbeidsparticipatie en inburgering te 
bevorderen en te borgen. We doen dit omdat we willen dat afnemers - werkgevers, gemeenten, 
particulieren, verzekeraars - kunnen kiezen voor gecontroleerde kwaliteit bij het werken aan 
duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.  
 
Dienstverleners die werken aan duurzame arbeidsparticipatie en aanbieders van 
inburgeringscursussen ondersteunen we bij het transparant, zichtbaar en vindbaar maken van 
hun kwaliteit van dienstverlening. Om kwaliteit van dienstverlening aan te tonen kunnen zij bij 
BoW het Keurmerk aanvragen evenals bewezen instrumenten en kennis vinden om te werken 
aan duurzame arbeidsparticipatie.  
 

Kernwaarden 
Wij werken vanuit de waarden degelijk, rechtvaardig, onafhankelijk. 

● Degelijk omdat de kwaliteit van de geleverde diensten betrouwbaar moet zijn. Voor 
betrokkenen hangt er veel af van de beoordelingen.  

● Rechtvaardig omdat elke dienstverlener, groot of klein, gelijk behandeld moet worden. 
Tegelijkertijd moet er oog zijn voor bijzondere omstandigheden.  

● Onafhankelijk dus niet gestuurd door belangen van branches, politiek of financieel. 



Organisatie  
BoW is een maatschappelijke organisatie met een stichting.  
 
Raad van Bestuur  

BoW wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit twee bestuurders: de heer 
J. Laurier, voorzitter, en mevrouw L.J. Schilder - Visser. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid 
voor de BoW-organisatie.  

Financieel is BoW een gezonde organisatie. Het exploitatieresultaat is passend bij een 
maatschappelijke organisatie.  

Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur bij het realiseren 
van de statutaire doelstellingen en taken. Hij staat voorts de Raad van Bestuur met advies 
terzijde.  

De Raad van Toezicht telt drie leden. Leden van de Raad van Toezicht zijn:  
- mevrouw A. Verlaan, voorzitter; (aftredend)  
- de heer J. Schreurs;  
- de heer J. Kerstens;  
 

De Raad van Toezicht vergadert als regel vier tot vijf maal per jaar, deze vergaderingen 
beslaan gemiddeld 2 uur. De vergaderingen worden gehouden in Utrecht ten kantore van BoW. 
De Raad van Toezicht kent verschillende aandachtsgebieden. 
 

Vacature voorzitter  Raad van Toezicht  

Algemene profielkenmerken Raad van Toezicht: BoW streeft naar een Raad van Toezicht met 
spreiding van expertise op de arbeidsmarkt, arbozorg, en onderwijs, speciaal voor inburgeren, 
op juridisch, bestuurlijk en financieel gebied, zodat de Raad  in totaliteit in staat is de strategie 
en het algemeen beleid te beoordelen en risico’s voor de continuïteit in te schatten.  

De Raad van Toezicht geeft de Raad van Bestuur de ruimte om de statutaire taken uit te voeren 
en houdt daar toezicht op. Dat betekent ook dat de leden van de Raad van Toezicht oog 
hebben voor de wijze waarop objectieve beoordeling van kennis, inzicht en vaardigheden moet 
worden bevorderd. Kennis van en affiniteit met onderwijs is noodzakelijk. Affiniteit met de 
uitzendbranche is wenselijk.   



De Raad van Toezicht wordt samengesteld op basis van het daarvoor opgestelde profiel dat 
gekoppeld is aan de doelstellingen, het beleid en het werkveld van BoW. 

1. Leden van de Raad van Toezicht worden op basis van een specifiek profiel benoemd. 
2. Leden van de Raad van Toezicht dienen vanuit een relevante deskundigheid hun taak te 

verrichten. 
3. Niet tot lid van de Raad van Toezicht benoembaar zijn: 

a. bloed- en aanverwanten van werknemers; van leden van de Raad van Bestuur of 
van leden van de Raad van Toezicht tot in de derde graad. 

b. personen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, 
werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van BoW verrichten; 

c. personen die direct of indirect bedrijfsmatig betrokken zijn bij een instelling die 
onder toezicht staat van BoW. 

d. De leden van de Raad beschikken over een breed netwerk dat relevant is voor 
BoW.  

Specifieke profielkenmerken vacature voorzitter Raad van Toezicht  

Aanvullende criteria voor deze vacature:  
● Actief in een hoofdfunctie;  
● Flexibele inzetbaarheid, beschikkend over voldoende tijd (12 dagen p/jaar).  
● Boegbeeld kunnen en willen zijn in samenspraak met de Raad van Bestuur 
● Bij voorkeur het onderwijsveld breed kunnen overzien speciaal t.a.v. inburgeren en de 

overgang  van school naar werk, zoals die bij het MBO een belangrijke rol speelt. 

Vergoeding  
De jaarlijkse vergoeding is vastgesteld voor leden van de Raad van Toezicht op basis van de 
vacatiegelden per vergadering die gelden voor leden van de SER.  

De procedure  
In het selectieproces worden de hele Raad van Toezicht en Raad van Bestuur betrokken.  
 
Uw reactie  
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij 
u uit vóór 24 juni 2019 uw belangstelling bij ons kenbaar te maken via lschilder@blikopwerk.nl 


