Ledenvoordelen
• Vertegenwoordiging van de belangen van OVAL-leden bij politiek,
gemeenten, ministeries, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere
stakeholders.
• Toegang tot het Ledennet van OVAL met extra informatie en advies.
• Informatie-uitwisseling over wetgeving, praktische tips en cases uit de
praktijk.
• Betrokkenheid bij inhoudelijke discussies over het vakgebied bijvoorbeeld
door deelname aan tijdelijke werkgroepen.
• Praktische handreikingen die de bedrijfsvoering ondersteunen.
• Wekelijks een digitale nieuwsbrief met relevante artikelen uit de branche en
nieuws van OVAL (zoals standpunten en activiteiten).
• Toegang tot inspirerende bijeenkomsten met andere OVAL-leden en
experts over thema’s die in uw werk van belang zijn.
• Een interessant netwerk van bedrijven voor ontmoeting en samenwerking bij
het invullen van opdrachten.
• Deelname aan de klachtregelingen van OVAL.
• Profilering op de OVAL-website met een eigen bedrijfspagina.
• Profilering met het OVAL-logo en met de titel 'lid van OVAL' op eigen
website of andere uitingen.
• Profilering op de OVAL-website met ‘stories’ en ‘best practices’.
• Mogelijkheid tot downloaden Ledencertificaat te gebruiken bij
aanbestedingen.
• OVAL-leden zijn opgenomen in de zoekfunctie voor opdrachtgevers die via
de website direct een offerte kunnen opvragen of een vraag kunnen stellen
aan een OVAL-lid.
• Toegang tot aanbestedingen waarvoor het OVAL-lidmaatschap wordt
gevraagd.

• Deelname aan projecten zoals de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second
Opinion, Alliantie Samen werken voor werk, De Opstartfabriek en
imagocampagne bedrijfsartsen.
• Helpdesk: leden per mail (info@oval.nl), telefonisch en via de website contact
opnemen bij vragen of opmerkingen.
• OVAL is aangesloten bij VNO-NCW. Leden kunnen daarom deelnemen aan
activiteiten van deze werkgeverskoepel en krijgen tien keer per jaar Forum,
het opinieblad van VNO-NCW, toegestuurd.
• Verspreiding van eigen persberichten van OVAL-leden met korting via ANP
Perssupport. Dit levert een bereik op van ca. 8.000 journalisten.
• Korting van 25% op de abonnementsprijs van de volgende vakbladen:
✓ Loopbaanvisie
✓ Tijdschrift voor Coaching
✓ Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties
✓ Counselling Magazine
✓ PW De Gids
• Korting bij deelname aan beurzen en gezamenlijke advertenties/advertorials.
Aspirant leden:
• zijn niet opgenomen in onze zoekmachine voor opdrachtgevers
• kunnen zich niet profileren met ons logo of met de titel 'lid van OVAL' op uw
website of andere uitingen
• ontvangen geen ledencertificaat (te gebruiken voor bijvoorbeeld
aanbestedingen).
• kunnen geen best practices aanleveren voor op de website of andere
communicatie-uitingen van OVAL.
• hebben geen stemrecht en komen niet in aanmerking voor een bestuurszetel.

