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Voorwoord door de voorzitter:
Terugkijkend op 2014, laat dit jaar zich voor het platform LOMOZ neerzetten in twee hoofdthema’s.

2. Onze samenwerking met LOOT
In 2014 is Annelies Berende agenda commissie lid van LOOT aangesloten bij het bestuur van
LOMOZ. De voorzitter en vicevoorzitter van LOMOZ zijn aanwezig geweest bij de themadagen van LOOT. Na deze nauwe samenwerking is besloten om te stoppen met LOOT en de
deelnemers van LOOT aan te bieden om lid te worden van LOMOZ.
De laatste themadag van LOOT kreeg Annelies Berende en Jan … een mooie attentie uitgereikt voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid voor LOOT.
In de ledenvergadering van december 2014 is Annelies Berende gekozen als bestuurslid van
LOMOZ waar wij ontzettend trots op zijn. Annelies zal samen met de voorzitter zorg dragen
de themadagen en aanspreekpunt en verbinder zijn met de toetredende leden van LOOT
naar LOMOZ.
Behalve Annelies is ook Cor van Weelden toegetreden tot bestuurslid van LOMOZ, uiteraard
zijn wij hier zeer gelukkig mee. Cor gaat de taak van penningmeester op zich nemen.
Met het laatste punt is een mooi en waardevol jaar samenwerken afgesloten en kan een
hecht en gemotiveerd bestuur het nieuwe jaar in gaan.

Lucy Dijkman
Voorzitter LOMOZ
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1. Bezuinigingen en kwaliteitseisen in de zorg.
Voor de zorgsector en de medezeggenschap is het een bewogen en onzeker jaar geweest.
De oorzaak hiervan is te vinden in de door de overheid en inspectie opgelegde bezuinigingen
en kwaliteitseisen. Gevolg van de kwaliteitseisen zijn de fusies, het gevolg van de bezuinigingen zien we vooral in de VVT, deze zijn getroffen door ontslagen of kortingen op salaris.
De zekerheden die de zorg altijd heeft geboden zijn in het afgelopen jaar verdwenen. Zekerheden hebben plaatsgemaakt voor onzekerheden.
Als platform spelen wij met de themadagen in op de actualiteit en op de behoefte van de
deelnemers. Die behoefte van ‘wat betekenen deze bezuinigingen en kwaliteitseisen nu voor
de branche waar ik in werk?’ is beantwoord in de maand juni. Deze themadag stond centraal
voor alle brancheorganisaties in de zorg. Er waren sprekers namens het Ministerie, NVZ,
ACTIZ, GGZ, Gemeente (WMO) en VGZ naar LOMOZ om het gesprek aan te gaan met de
deelnemers. In deze presentaties werd het heden en de toekomst per sector weergegeven.
De reactie van de deelnemers om dit jaarlijks te laten terugkeren hebben wij ons ter harte
genomen.
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Financieel verslag:
Korte toelichting op de jaarrekening LOMOZ 2014
In het verslagjaar is het ledental op peil gebleven. Aan het einde van het jaar is de bundeling
met LOOT tot stand gekomen waarmee een groei van het aantal LOMOZ-leden ontstaat. De
nieuwe lidmaatschappen gaan op of na 1 januari 2015 in, zodat die nog geen effect op de
opbrengsten uit contributie in 2014 hebben.
Het aantal sponsoren was lager dan begroot, zodat de opbrengsten daarvan zijn achtergebleven bij de begroting.
De internetkosten zijn eenmalig gestegen vanwege de vernieuwing van de website.
De overige kosten zijn lager dan begroot, zodat een positief resultaat van € 1.635,53 is bereikt.
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In 2014 was Lou Waterman werkzaam als administrateur voor LOMOZ. De penningmeester
is belast met het autoriseren van betalingen, waarmee de vereiste functiescheiding is gerealiseerd.
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Tijdens de themadagen werden traditiegetrouw vele workshops gegeven. Deels uitgevoerd
door leden, door sponsoren of door een bestuurslid. De themadag die georganiseerd werd in
samenwerking met LOOT was ook dit jaar een groot succes. Deze vond in juni plaats en liet
een zeer grote opkomst zien evenals de sponsordag in september. De sponsoren kregen de
vrije hand om een presentatie of workshop te maken over hetzelfde thema: ‘Het turbulente
zorglandschap’. We streven ernaar om dit jaarlijks terug te laten komen.
Een willekeurige greep uit de onderwerpen die dit jaar tijdens de themadagen besproken
zijn tijdens workshops of presentaties:
Arbo en agressie op de werkvloer
Mantelzorg en de invloed op de werkers in de zorg
Duurzame inzetbaarheid
Fusies en reorganisaties
Financiën en begrotingen
Solidariteit in de zorg
Een willekeurige greep uit de sprekers van het afgelopen jaar:
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Malinche van der Hoog (ministerie van VWS)
Marc Capel
Liza Arends
Didi Verhagen
Paul van der Priem
Coby Franken
Wilna Wind
Jeroen Crasborn
Harry Leutscher
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Verslag ledenvergaderingen:
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Er zijn dit jaar twee ledenvergaderingen gehouden. Deze vonden traditioneel plaats in de
maanden maart en december. In de maand maart werd er verslag gedaan van het afgelopen
jaar en werd het financieel
jaaroverzicht besproken. In
december werd de begroting
van 2015 gepresenteerd. Er
werd verslag gedaan van de
vorderingen omtrent de samenwerking met LOOT. In
deze vergadering werd het
streven uitgesproken om per
1 januari 2015 gefuseerd te
zijn met deze organisatie. De
speerpunten die tijdens de
beleidsdagen zijn opgesteld
werden doorgesproken en
gepresenteerd. Verder werd
op 10 december de nieuwe
site van LOMOZ gepresenteerd. Na lange voorbereiding werd eindelijk de inspanning beloond. Tevens werd het nieuwe logo van LOMOZ geïntroduceerd in voorbereiding op het samengaan met LOOT.
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Verslag beleidsdagen:
De beleidsdagen van het bestuur werden gehouden in het najaar op een locatie in Friesland.
Hieruit kwamen de volgende speerpunten voor 2015 naar voren:
Realisatie samengaan met LOOT
Ledengroei met 5 leden
Ledenbehoud (samengaan in fusies daargelaten)
Werven nieuwe bestuursleden
Extra sponsors werven
Versterken medezeggenschap in Nederland d.m.v. NVMZ

Het bestuur in overleg met de sponsors over de invulling van de sponsordag

Lucy Dijkman: voorzitter
Herman Jongbloed: vicevoorzitter
Arend van Wingaarden: secretaris
Henny Aalbers: penningmeester
Marja Harmelink: bestuurslid
Annelies Berende: (per december 2014)
Cor van Weelden (per december 2014)
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Samenstelling bestuur:
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