Lidmaatschapsvoorwaarden Werk Hoe Zit het
Aanleiding en missie
Blik op Werk heeft met ondersteuning van Instituut GAK de kenniscommunity
www.werkhoezithet.nl (hierna WHZH) ontwikkeld voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden
en professionals op het thema werk in brede zin. In de kenniscommunity kunnen de genoemde
doelgroepen informatie vinden in de kennisbank en op het daarbij horende forum hierover in
gesprek of discussie gaan.
Er is een groeiende vraag naar informatie over inclusief ondernemen voor werkgevers en
werknemers met een arbeidshandicap. De kenniscommunity voorziet in relevante content op het
thema werk en alles eromheen, zoals onderwijs en zorg. Door het eenvoudig beschikbaar stellen van
kennis, wordt het zoeken naar antwoorden op relevante vraagstukken ondersteund. Het vinden
van handreikingen, publicaties, interventies, de juiste expertise etc. wordt eenvoudiger.
Lidmaatschap
WHZH wordt aangegaan voor een periode van één jaar en steeds automatisch zonder
wederopzegging verlengd. Alle leden van de kenniscommunity WHZH, ongeacht aard en niveau
van zijn/haar expertise, kunnen kennis inbrengen bij de kennisbank. Inbreng van kennis verloopt
via het inbrengformulier op WHZH. Blik op Werk beoordeelt of de inhoud van de inbreng
voldoende past bij de thema’s en bedoelingen van Werkhoezithet.nl. De beoordeling door Blik op
Werk gaat niet over de kwaliteit van de inhoud.
Op het forum zal Blik op Werk - indien van toepassing - zorgdragen voor het tonen van de
Keurmerkhouderstatus in het profiel van het lid. Het voeren van het Keurmerklogo is exclusief
voor houders van het Blik op Werk Keurmerk.
Deelnemen in het forum geeft geen eigenaarsrechten.
Opzegging
Opzeggen is mogelijk tot 1 maand voorafgaande aan de einddatum. Lidmaatschap eindigt tevens
door natuurlijke dan wel wettelijke condities zoals overlijden, faillissement of wanbetaling.
Daarnaast kan het deelnemerschap ook eindigen in het uitzonderlijke geval dat het bestuur vaststelt
dat gedragingen van het lid tegen de missie van de community in gaan.
Aanmelding
Lid worden kan alleen via het aanmeldformulier op de website WHZH. Het lidmaatschap WHZH
treedt in werking op de datum van aanmelden, waarbij u uitdrukkelijke toestemming geeft voor dit
lidmaatschap.
Ieder lid dient zich zelf te registreren als gebruiker op het forum
(http://www.werkhoezithet.nl/forum/aanmelden).

Kosten lidmaatschap
De kosten voor het lidmaatschap bedraagt € 200,- excl btw voor 12 maanden. Houders van het
Blik op Werk Keurmerk, licentienemers van de Work Ability Index (of een afgeleide daarvan, te
weten de Personal Radar, Company Radar of Werkscan) alsook patiënten- en
gehandicaptenorganisaties en partners van Blik op Werk ontvangen 50% korting.
Verwachtingen en content
Blik op Werk beheert en modereert de kenniscommunity.
Blik op Werk en alle leden spannen zich in om kennisstromen op gang te brengen en te houden op
het gebied van het thema werk en alles eromheen, zoals onderwijs en zorg. Het daarbij om zowel
inhoudskennis als ervaringskennis. Het lid wordt gestimuleerd om actief deel te nemen aan de
community door feedback te geven, eventueel bijeenkomsten bij te wonen en waar mogelijk eigen
expertise in te brengen.
Lid van WHZH is verplicht om de privacy van besproken medewerkers, cliënten etc. te
respecteren. Op het forum mogen alleen anonieme casussen worden ingebracht. Onder geen
beding mogen gegevens van personen worden gepost op het forum. Individuen die hun eigen casus
of vraagstelling posten, beslissen zelf of zij dit anoniem doen of met hun persoonsgegevens.
Lid van WHZH houdt zich aan de regels van de kenniscommunity zoals deze zijn te vinden in het
forumonderdeel `Wie zijn wij’? Bij herhaalde overtreding riskeert Lid een blijvende ban. Blik op
Werk zal deze ban desgewenst kort toelichten. Aanwijzingen van de Moderator WHZH dienen zo
snel mogelijk te worden opgevolgd maar uiterlijk binnen 2 werkdagen. In incidentele gevallen zal
Blik op Werk deze aanwijzingen zelf doorvoeren zonder vooraf contact op te nemen met Lid
WHZH.
Lid van WHZH erkent dat uitsluitend hij/zij verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van de
kenniscommunity WHZH. Aan adviezen van Blik op Werk over het juiste gebruik van de
kenniscommunity WHZH kunnen geen rechten worden ontleend.
Blik op Werk is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de inhoud van de
kennisbank en het forum. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de kennisbank en het
forum.
Lid van WHZH is niet gerechtigd de logo’s van Blik op Werk of WHZH te gebruiken behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Blik op Werk.

Beeldmerk en rechten
Het is niet toegestaan om het woord- of beeldmerk van de Werk Hoe Zit het te voeren in welke
vorm dan ook. Alle rechten zijn voorbehouden.
Contact
Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen
worden gestuurd naar c ommunicatie@blikopwerk.nl.

