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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van LOMOZ d.d. 18 december 2013
Aanwezig: Ongeveer 50 Lomoz leden en namens het LOMOZ bestuur Lucy Dijkman (voorzitter), Henny Aalbers
(penningmeester), Herman Jongbloed, Arend van Wingaarden.
(verslag I. Koopmanschap)
1. Opening
De voorzitter, Lucy Dijkman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Samenwerking met LOOT
De voorzitter memoreert dat er in juni 2013 een succesvolle gezamenlijke dag gehouden is met LOOT. De voorzitter is
aanwezig geweest bij de themadag van LOOT, waarin gesproken is over versterking van de samenwerking. Met de
agendacommissie van LOOT is afgesproken om verder samen te gaan. Het is aan de leden of ze hierin meegaan.
Samengaan van LOMOZ en LOOT betekent dat een vereniging en stichting zouden moeten samengaan. Daarvoor
wordt externe expertise ingehuurd. Ook de statuten zullen dan veranderd moeten worden.
In het licht van dit mogelijk samengaan is de commissie, die zich al bezig zou houden met wijziging van de statuten
van LOMOZ, dit jaar niet meer bijeengekomen.
Hoe aan de samenwerking invulling gegeven wordt is nog niet uitgewerkt, maar samen staan we sterker dan apart.
In juni 2014 zal er weer een gezamenlijke themadag worden gehouden. Daarbij denkt men aan een bijeenkomst met
vertegenwoordigers van cliëntenraden, politiek en zorgverzekeraars.
Met name de zorgverzekeraar gaat een veel grotere rol spelen.
Deelname NVMZ (Nederlandse Vereniging Medezeggenschap)
Vorig jaar is Herman Jongbloed bestuurslid geworden van deze vereniging Herman licht toe dat deze vereniging is
opgericht in 1997. Hun doel is het activeren van medezeggenschap in Nederland, voor non profit - en profit
organisaties. Zij vertegenwoordigen 1,6 miljoen medewerkers op basis van de bij hun aangesloten
ondernemingsraden en platformen. De SER heeft de commissie Bevordering Medezeggenschap opgericht. Daarin
participeert de NVMZ. Via deze commissie wil de NVMZ meer invloed hebben richting politiek over de totale
participatie van medewerkers in bedrijven en instellingen. Daarvoor wil de NVMZ vóór 1 april 2014 een plan
ontwikkeld hebben. LOOT maakt onderdeel uit van de NVMZ. Als LOOT en LOMOZ samengaan kunnen wij de stem
vanuit de totale zorg laten horen (samen 250.000 medewerkers).
Herman doet hiermee de oproep of een van de LOMOZ leden samen met hem in het bestuur van de NVMZ zou willen
zitting nemen. Dat zou moeten ingaan per maart 2013. Herman zal een overzicht maken van wat van een bestuurslid
van NVMZ wordt verwacht. Actie Herman
Stand van zaken sponsoren
De voorzitter licht toe dat er in de loop van 2013 sponsoren bij gekomen zijn. De samenwerking is prima. In september
hebben de sponsoren een workshopdag verzorgd. In september 2014 zullen de sponsoren weer een workshopdag op
touw zetten.
4. Speerpunten LOMOZ
De volgende speerpunten zijn voortgekomen uit de beleidsdag in oktober 2013:
Ledenbestand:
- samengaan met LOOT
- ledengroei met 5 nieuwe leden
- ledenbehoud (samengaan in fusies daargelaten

De voorzitter licht toe dat men graag de ledenwerving samen met de leden wil doen. Er is een PowerPointpresentatie
beschikbaar, die je kan tonen bij een andere OR die nog geen lid is. Die kan worden toegestuurd.
Meld je als je iets wil doen voor LOMOZ: stukjes voor de nieuwsbrief, website, alles is welkom.
We willen leden behouden door thema's neer te zetten die actueel zijn, zodat er voor de leden iets te halen is. Door
fusie is er verlies aan leden. Leden behouden betekent dat wij met zijn allen actief moeten blijven.
Themadagen:
- sprekers binnenhalen
- onderwerpen van leden in kleine groepen voorbereiden
Actuele thema's zouden samen met de leden moeten worden voorbereid.
Netwerken is de taak van Herman Jongbloed. Hij zal zich in 2014 bezig houden met de contacten met Cliëntenraden.
Geprobeerd wordt het contact met verenigingsbestuurders en toezichthouders uit te breiden. Geprobeerd wordt twee
extra sponsors te werven.
Bestuur
De vergaderingen van het bestuur zullen worden opgeknipt in een agenda en operationeel deel en een beleidsdeel.
LOMOZ wil aangroei van nieuwe bestuursleden.
Communicatie
Er wordt een Plan van Aanpak gemaakt, dat vervolgens zal moeten worden gerealiseerd.
De aanwezigen geven aan akkoord te zijn met de genoemde speerpunten.
De voorzitter verwijst nog naar de website van LOMOZ voor de missie en visie, waar de speerpunten uit voortkomen.
5. Begroting 2014
Henny Aalbers, penningmeester, geeft een toelichting. Het operationele werk wordt gedaan door een externe
administrateur.
Er is uitgegaan van de begroting 2013, met hier en daar een kleine aanpassing. De opbrengsten waren iets gunstiger
dan begroot.
De aanwezigen keuren de begroting goed.
6. Themadagen 2014
De data voor de themadagen in 2014 zijn:
woensdag 26 maart
woensdag 25 juni : Gezamenlijke dag met LOOT
woensdag 24 september
woensdag 17 december
7. Rondvraag
Een van de leden heeft de vraag hoe de verschillende ondernemingsraden omgaan met het wegvallen van de GBIO
subsidie. Daardoor komen veel ondernemingsraden in de rode cijfers of kunnen scholing niet doen. De voorzitter zal
kijken of dit thema terug kan komen in een workshop.
8. Sluiting
Aangezien er niets meer aan de orde is, wordt de vergadering beëindigd.

