LOMOZ-themadag ‘Governance in de zorg en de rol van de OR’
op woensdag 27 november 2019, van 10 tot 15 uur.
Locatie www.veerhuis.nl , Nijemonde 4 in Nieuwegein.
“Wat is ‘governance’ en wat heeft het met de OR te maken?”
“Mag een OR buiten de Raad van Bestuur om met de Raad van Toezicht praten?”
“Wat betekent de governancecode voor de medezeggenschap?”
“Zou je alle belangrijke OR-adviezen in kopie aan de Raad van Toezicht (RvT) moeten sturen?”
“Wat willen de toezichthouders nu eigenlijk van ons als OR/CR/VAR?”
“We willen een RvT-lid voordragen, maar hoe zoeken en selecteren we iemand?”
LOMOZ hoort sterk verschillende verhalen: van ondernemingsraden, die formeel en informeel prima
contact hebben met de Raad van Toezicht. Soms ook samen met de Cliëntenraad (CR) en de
Verpleegkundig Adviesraad (VAR). Tot het ‘verbod’ van de Raad van Bestuur om met de Raad van
Toezicht contact op te nemen, want: ‘’Wij zijn jullie gesprekspartner!”
De ochtend is gericht op kennisoverdracht: de juridische aspecten van de ‘gouden driehoek’ tussen
medezeggenschap, bestuur en toezicht en de in 2017 vernieuwde governancecode voor de zorg.
De middag is gericht op ‘halen en brengen’, interactief dus. In drie parallelsessies kunnen vragen en
ervaringen worden uitgewisseld over juridische aspecten, over de governancecode en kunnen
ervaringen, zowel `good als bad practises’, worden gedeeld tussen OR-leden en toezichthouders.
Contact tussen medezeggenschap en toezicht is essentieel, want:
"Géén onderling contact tussen ondernemingsraad en Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht is
dom", aldus dr. Robbert van het Kaar (mede-auteur van ‘Inzicht in de ondernemingsraad’).

Programma (voor links naar deelnemende organisaties, zie onder):
10.00 Opening / mededelingen (o.a. terugkoppeling LOMOZ-ledenvergadering en beleidsdag).
10.15 ‘Toezien doe je samen’,
drie korte inleidingen van afgevaardigden LOMOZ, cliëntenraadkoepel(s) en de VenVN.
10.30 NVTZ en Alliantie Medezeggenschap en Governance met als sprekers:
Ans Verstraeten, adjunct-directeur NVTZ: de governancecode in de zorg
Trude Maas, voorzitter van de Alliantie: voordracht commissarissen en medezeggenschap
11.15

Pauze

11.30 De Voort Advocaten en Mediators, met de sprekers:
Joost van Mierlo en Lieke van den Eijnden:
“Juridische posities van medezeggenschap, bestuurder en toezicht in zorgorganisaties”.
12.15

Netwerklunch

Middagprogramma:
13.30 Parallelsessies om praktijkervaringen en voorbeelden uit te wisselen:
a) De Voort Advocaten en Mediators:
“Rechten en plichten van medezeggenschap tegen de achtergrond van de (zorg)
governancecode.”
b)

NVTZ:
“Hoe om gaan met de governancecode, waar lopen OR'en en toezichthouders tegen aan,
kansen en risico’s.”

c)

Alliantie Medezeggenschap en Governance, in gesprek met toezichthouders:
“Wat verwachten de toezichthouders van de medezeggenschapsorganen en wat
verwacht de medezeggenschap van de toezichthouders?”

14.30

Plenaire afsluiting

15.00

Einde

Neem een lid van je Cliëntenraad (CR), een lid van de verpleegkundig adviesraad (VAR),
een lid van je Raad van Bestuur (RvB) of een lid van de Raad van Toezicht/Commissarissen
RvB/RvC) mee
Naast (gratis) maximaal drie deelnemers van bij LOMOZ aangesloten OR’en kan elke OR die lid is van
LOMOZ, naar deze dag gratis een lid meenemen van de (C)CR, de (V)VAR, de RvB of de RvT.
Deze leden wel graag ook op het aanmeldformulier vermelden (of evt. later in een mail aan
info@lomoz.org).
Meer dan drie deelnemers (en evt. de hierboven genoemde gast)?
Voor de meerdere deelnemers brengen wij de kostprijs van € 45,- p.p. in rekening.

Aanmelden kan t/m donderdag 21 november 2019.
Bij verhindering graag een bericht aan info@lomoz.org.
Graag tot ziens op 27 november!
Aan het inhoudelijk programma van de themadag werken de volgende organisaties mee:
 De V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.
 De NVTZ, de Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg. De NVTZ verzorgt
scholing en begeleiding voor RvT-leden en heeft de (vernieuwde) governancecode voor de
zorg opgesteld.
 De Alliantie Governance en Medezeggenschap, door de SER en het Nationaal Register
ingesteld. Doel van de Alliantie is om te komen tot een optimale ‘ gouden driehoek’ tussen
bestuurder, medezeggenschap en raden van toezicht/commissarissen.
 De Voort Advocaten en Mediators, sponsor van LOMOZ, neemt deel in de Alliantie. De Voort
heeft een sectie ‘medezeggenschapsrecht’.
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