LOMOZ, zORg voor medezeggenschap!

Jaaroverzicht 2017
Hierbij informeert het bestuur van LOMOZ u over de activiteiten in het jaar 2017. De kosten en
opbrengsten vindt u in de jaarrekening.
Themabijeenkomsten
In 2017 zijn vier themabijeenkomsten gehouden, die alle druk bezocht zijn en konden rekenen op
een hoge waardering van de deelnemers. Gedetaileerde informatie staat op www.lomoz.org.
29 maart 2017 ‘Inspectie(s) in Zorg en Welzijn, hulpmiddel of drukmiddel?’ (100 deelnemers)
Mevrouw Els van der Heijden - de Wit, inspecteur inspectie SZW vertelde hoe een inspectie in z’n
werk gaat, gaf tips voor de vergezellende OR-vertegenwoordigers, liet de deelnemers actief meedenken en doen en toonde de internettool ‘zelfinspectie’.
Mevrouw dr. Marina A.W. Eckenhausen, hoofd Medisch Specialistische Zorg, Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), nam de deelnemers virtueel mee in het werk van de inspecteur gezondheidszorg.
21 juni 2017 Sponsordag over ‘Kwaliteit voor morgen!’ (93 deelnemers)
In een groot aantal workshops hebben sponsoren het onderwerp vanuit eigen invalshoek met de
deelnemers behandeld.
Mirjam Leyser en Liza Arends van OR-ondersteuning
Agnes Nibbeling van Agnes Nibbeling Training en Advies
Marc Kuipers en Nikki van Zunderd van Trainiac
Erik Klerks en Alberthe te Brake van Odyssee
Hielke Boersma van HBU Training en Advies
Hans van den Hurk, Hans van den Hurk Advies
Liesbeth van Bakel van Stavoor en DASMO
Nathalie Kemper van SBI Formaat
Koen en Makheni Zonneveld van Breinvoorkeuren NBI®
27 september 2017 ‘Professional in the lead’ (87 deelnemers)
Persoonlijk leiderschap, wat is dat en hoe ontwikkel je dat en wat betekent dat voor (mede)zeggenschap/OR-leden.
Dr. Shaun Cardiff van het lectoraat Persoonsgerichte en evidence based praktijkvoering in zorg en
welzijn bij Fontys Hogeschool ging in op "Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer leiderschap tonen". Maar wat is leiderschap, en wat betekent het voor de huidige zorgcontext?
Susanty Nap en Patrick Hüngens van sponsor MZ Services maakten duidelijk wat het betekent
voor de medezeggenschap om een organisatie met persoonlijk leiderschap te hebben en wat je
daarvoor moet organiseren en afspreken met medewerkers en bestuur.
6 december 2017 ‘Het nieuwe regeerakkoord en de effecten voor de secor zorg en welzijn’
(84 deelnemers)
In de ochtend hebben vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties
Cees de Wildt (adviseur van Actiz)
Hans Buijing (bestuurder van BTN)
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met de deelnemers in gezamenlijkheid de effecten van het regeerakkoord besproken. Waar moeten
we als medezeggenschap onze focus leggen, wat zullen de medewerkers ervan merken en welke
afspraken moeten we als medezeggenschap scherp maken.
In de middag hebben vertegenwoordigers van werknemersverenigingen
Aaldert Mellema (bestuurder CNV Zorg en Welzijn)
Hylke Warners (beleidsmedewerker FBZ)
Elise Merlijn (bestuurder FNV)
Jacqueline den Engelsman (bestuurder NU ’91)
met de deelnemers hun visie op het regeerakkoord gedeeld en de effecten ervan besproken op de
afspraken die in Cao’s gemaakt zijn. Daarbij zijn speerpunten benoemd waarmee de ondernemingsraden aan de slag gaan.
Algemene Vergadering
Leden zijn in 2017 tweemaal bijeen geweest voor de statutair vereiste Algemene Vergadering, zeg
maar algemene ledenvergadering. Elke aanwezige OR heeft daarin één stem.
Op 21 juni 2017 gaven de leden goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekenng 2016.
En op 6 december 2017 is de begroting 2018 goedgekeurd. Janneke de Geus is tot bestuurslid
gekozen; Jan Willem Dorr en Cor van Weelden zijn herbenoemd als bestuurslid.
Er is afscheid genomen van bestuurslid Henny Aalbers en administrateur Lou Waterman, beiden na
jarenlange inzet voor LOMOZ. En het is fijn dat Henny aan LOMOZ verbonden blijft voor het voeren
van de administratie en het beheren van de website.
Samenstelling bestuur in 2017
Henny Aalbers (redactie), Jan Willem Dorr (penningmeester), Wil van Haalen (vicevoorzitter),
Marja Harmelink (ambassadeur/relatiebeheer leden), Corien de Kloe (social media), Ingrid Meijer
(voorzitter), Cor van Weelden (secretaris) met Antoinette Schulte als ambtelijk secretaris.

LOMOZ: het grootste platform voor Ondernemingsraden in Zorg & Welzijn

www.lomoz.org

