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Een aantal jaren geleden heeft de Stichting Erotjkeur een systeem ontwikkeld 
voor de toekenning van een keurmerk. Dit systeem heeft een paar jaar gedraaid 
en is daama om een aantal redenen niet voortgezet. De Stichting bestaat nag 
steeds, Het systeem is eigendom van de Stichting Erotikeur. Het bestuur van de 
Stichting-be-staat opuit moment uit Lucie van Mens (voorzitter), Mariska Majoor, 
Hans Scholtes en Niel ten Kate. 

e graaf Slichting is enige tijd geleden in contact gekomen met 
Bureau voar Bestuur & Management, in Utrecht. Met dit burea 

esprekken gevoerd over sarnenwerking bij het uitvoeren van 
aaro,j is gesproken over de exploHatie van een keurmerk voor de 

. enranche. Er is contact gelegd met de leden van het bestuur van de 
Erotikeur waarmee twee orienterende gesprekken zijn geweest, beide 

,elen met drs. 1. Knoester, directeur van het Bureau en mevr. drs J.J.N. 
Westerik. 
Rheynsween werkt voor (semi-)overheden, non-profit organisaties, organisaties 
op het zgn. maatsctlappelijk rniddenniveau ( branche- en koepelorganisaties) en 
voor het bedrijfsleven. 

Het idee is de Stichting Erotikeur uit te laten groeien tot een door de Raad voar 
de Certificatie erkende Certificatie instelling . Oit zijn instellingen die op 
professionele en...o.nafhankelij~~wijze bedrijvcn kunnen beoordelen om vast te 
stellen of zij voldoen aan de elsen die aan die bedrijvcn worden gestel<3. 
Die eisen worden opgesteld door de instcllin~ die het ccrtificaat toekent. In het 
geval van Erotikeur zou het Erotikeurbestuur de eisen vaststellen cn de 
cortifiC£lten uitreiken. 
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Rheynsweert zou met cen adviesburcau de bedrijven voorbereiden op 
certificatie. De beoordeling vindt plaats door het certificatiebureau van 
Rheynswee/i. Een advies van dit laatste bureau zou het bestuur van de Stichtin!=j 
Erotikeur in staat stellen om over de cortificatie een beslissing te nemen. 

De besprckingen met Rheynsweert hebben tot nu toe niet rneer dan een 
orienterend karakter gehad. Wederzijds zijn er nog onduidelijkheden en oak 
binnen het Bestuur van de Stichting Erotikeur ;5 er nog discussie. Het is niet 
zeker dat een Erotikeurachtige constructie de enige of beste mogelijkheid is om 
kwaliteit te bewaken of te bevorderen. Ook is het onduidelijk of dit het juiste 
moment is om enigerlei actie te ondernernen. Er is dan ook niets besloten. Wei is 
het zo dat het bestuur een goede indruk van Rheynsweert heeft. Mocht het zo 
lopen dat Rheynsweert een reI zou spelen in het preces van verdere opbouw van 

:ostitutiebranche, dan zou het Bestuur dat als een aanwinst en versterking 
-..4e prost]utie'Nereld zien . 

.,... ~'-' ce geoachten verder te kunnen bcpalen is als eerste slap gewenst dat 
"'8':'15'.'I8e;1 zjch enigszins een beeld kan vormen van wat er in de 

itutiewereld leeft aan opvattingen over keurmerken, kwaliteitsbevordering, 
professionalisering e.d. Ook is het goed als enkele vertegenwoordigcrs uit die 
wereld zich een beeld kunnen vormen van I Rheynsweert' . 
Oit heeft geleid tot het voornemen een beperkt aantal gesprekkcn te li1ten 
plaatsvindei\ waar6nder een g-esprek met een vertegenwoordiger van jullie 
organisatie. Het bestuur hoopt dat jullie iemand voor dat gesprek willen 
vrijmaken. 

at de praktische organisatie van het gesprek aangaat Rheynsv,eeTt zal conla 
met jullie opnemen en hopenliik tot een afsoraak komen. 

et vriendeliike 9roel, namens het Erotikeumes 
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