Notulen:

Bestuursvergadering Lomoz.

Datum:

14-03-2014

Status:

Definitief

Aanwezig:

Herman Jongbloed, Henny Aalbers, Arend van Wingaarden, Lucy Dijkman, Annelies Berende en later Jan

Afwezig:
Notulen:

Arend van Wingaarden

Onderwerp/afspraak/omschrijving

Wie

1

Opening en vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd
.
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Mededelingen:
Verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd gelaten.
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Ingekomen stukken en mededelingen
Lucy heeft een afspraak met vertegenwoordigers van SZW in
Den Haag. Dit komt voort uit het netwerk van Nicole Pikkemaat.
Mail van Elise Merlijn: hierin wordt gevraagd om dieper in te
gaan op de CAO ziekenhuizen. We gaan hier niet mee akkoord
omdat we een platform zijn voor alle geledingen in de zorg en
niet één groep willen uitlichten. Lucy neemt contact op met Elise.
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Concept jaarverslag
Ziet er goed uit moet alleen nog een verslag bij van de beleidsdagen.
Arend zorgt voor voldoende exemplaren die dan op de themadag kunnen worden uitgereikt.
Voorbereiding themadag maart en voorbespreking juni en september/ december:
De invulling van de ledenvergadering moet besproken worden met de
leden die aanwezig zijn. Volgens de statuten hoeft er maar één ledenvergadering per jaar te worden gehouden. Deze zou dan moeten
plaatsvinden in maart. Tevens moet daarbij het jaarverslag worden
gepresenteerd. De begroting zal na de beleidsdagen van het bestuur
worden verspreid via de mail. Herman zal tijdens de ledenvergadering
verslag doen van zijn aanwezigheid in NV medezeggenschap.
Voor wat betreft de themadag van juni met LOOT samen: Herman
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Arend

Lucy
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heeft iemand van de cliëntenraden Nederland gevonden en houdt
daar contact mee. Helaas is het niet gelukt om de staatsecretaris te
strikken ondanks zijn schijnbare toezegging. Er wordt nu gestreefd
naar een beleidsmedewerker. Ook Achmea heeft zijn medewerking
toegezegd. Lucy spreekt met Herman en Annelies en doet de voorbereiding voor het gesprek met Achmea. In september volgt een themadag met sponsoren waarvoor later vandaag een bijeenkomst is georganiseerd. Er wordt voorgesteld om in december een themadag te
organiseren met de werkgevers en de bonden. Er zal nogmaals getracht worden een minister of staatsecretaris uit te nodigen (Sociale
Zaken)
Vorderingen samenwerking Loot
Er zal gedeeld moeten worden dat we streven naar een samenvoeging
per 1-1-2015. Dit wordt tijdens de beleidsdagen verder afgesproken in
oktober. Tijdens die beleidsdagen worden de mogelijkheden bekeken
voor de definitieve vorm waarin het nieuwe platform wordt gegoten.
Vorderingen website:
Van beide kanten wordt erkend dat er vertraging is opgetreden. Er
wordt nog één poging ondernomen om de zaak vlot te trekken.
Vorderingen speerpunten:
Herman voldoet aan zijn afspraken
Arend houdt de vinger aan de pols op de themadagen
Lucy voldoet aan de afspraken
Marja en Henny zijn niet aanwezig
WVTTK:
Jan brengt in dat hij het wil hebben over de verdeling van de kosten
die gemaakt worden op de themadag. De verdeling van de kosten
vindt hij moeten anders. Wij zullen dit in de eerstvolgende vergadering
opnemen.
Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
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Henny

