Jaarverslag 2010
2010 is het jaar van wederopbouw van het platform
LOMOZ geworden.

WWW.LOMOZ.ORG

Het platform met het credo “Door en voor leden” heeft weer
betekenis gekregen. Op de ledenvergadering van maart is de
jaarrekening 2009 goedgekeurd door de leden. Tevens is de
kascommissie gekozen: H. Jongbloed en H. Limper. De commissie
die in 2009 is gestart ter ondersteuning van het toenmalige
bestuur heeft in maart 2010 zijn laatste bijeenkomst gehad.

De commissie heeft zijn taak vervuld volgens de wens van de leden. De commissie heeft een aantal
adviezen gegeven voor de inrichting van de themadagen, de bestuursvorm en werkwijze van LOMOZ.
In de ledenvergadering zijn hieruit een aantal afspraken gekomen. De belangrijkste adviezen zijn:
1. Het stopzetten van de themadagen voor de verschillende doelgroepen.
2. Leden te laten participeren in onderwerpen en de keuze van sprekers op themadagen.
3. Het opnieuw introduceren van themadagen met ’s morgens een algemeen onderwerp voor alle
doelgroepen. In het middagprogramma werken met workshops waarop men zich kan inschrijven.
De leden van deze ondersteuningscommissie, Jos v.d. Heide, Henriette Stenger, Renee Peeze en
Henny Aalbers zijn tijdens de ledenvergadering bedankt door de leden en het bestuur.
Vanuit de leden is, gezien de historie, gevraagd om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
voor het bestuur. Dit is in 2010 gerealiseerd.
Tijdens deze ledenvergadering zijn de volgende bestuursleden gekozen:
Lucy Dijkman voorzitter
Lou Waterman penningmeester
Arend van Wingaarden bestuurslid
Lineke de Haan bestuurslid - tot november 2010
Henny Aalbers bestuurslid
Percy Stubbs bestuurslid - tot november 2010
Eind 2010 hebben Lineke de Haan (om gezondheidsredenen)en Percy Stubbs (vanwege tijdgebrek)
hun bestuurslidmaatschap moeten opzeggen.
De taakverdeling van Lineke en Percy is overgenomen door de overige leden van het bestuur.
Vanuit het bestuur zijn er in 2010 verschillende initiatieven genomen om actuele informatie en
discussie aan te bieden voor alle doelgroepen van ons platform. De ideeën voor onderwerpen die
komen vanuit de leden, worden het eerst bekeken en uitgewerkt. De aangever van het onderwerp
denkt en beslist actief mee. Als voorbeeld de themadag van schaalvergroting.
Om kritisch te blijven en het oordeel van de leden leidend te laten zijn is begonnen met evaluatieformulieren. In december is hiermee gestart. Doordat veel formulieren zijn ingevuld hebben wij
inzicht gekregen in de kwaliteit van de sprekers, indeling van de zalen en het functioneren van
het bestuur. Naar aanleiding van de resultaten hebben wij verbeterpunten opgezet.
Voor de geïnteresseerden staan de evaluatie analyses op onze site www.lomoz.org
Ledenbestand:
Het ledenbestand van Lomoz aan het begin van dit verslagjaar was 80. Door opzeggingen (15) en
nieuwe leden (2) in de loop van het jaar hadden we op 01-01-2011 67 leden. De reden van de
opzeggingen waren voornamelijk geen tijd om de themadagen te bezoeken, het niet zich kunnen
vinden in de onderwerpen en te hoge contributie. Ondanks dat we in het verslagjaar een aantal zaken
hebben aangepast bleven een aantal leden, ondanks diverse telefonische en schriftelijke
benaderingen bij hun besluit om per 01-01-2011 op te zeggen. Ze blijven wel de nieuwsbrief
ontvangen.

In de ledenvergadering van december heeft het bestuur met instemming van de leden het
contributiebedrag verlaagd naar € 350 per instelling. Ondanks de toestemming waren er ook kritische
geluiden over deze verlaging. Op basis hiervan is er een werkgroep contributiedifferentiatie
gekomen. Deze werkgroep bestaat uit: Herman Jongbloed (Noorderbreedte), Cor van Weelden
(Amphia Ziekenhuis) en Lucy Dijkman (voorzitter). De begroting 2011 is vastgesteld door de leden.
Het forum op onze site gaat moeizaam, ondanks verschillende pogingen het nieuw leven in te blazen.
Om discussie en netwerken te bevorderen hebben wij ons gestort op het inmiddels veelgebruikte
Twitter en is er een discussie Groep aangemaakt op Linkedin. Met deze twee nieuwe
communicatiemiddelen hoopt LOMOZ het discussiëren en netwerken binnen het platform te
bevorderen.

Themadagen 2010
Themadag en ledenvergadering LOMOZ 17 maart
Ochtendprogramma:
ledenvergadering
Middagprogramma:
“De financiële toekomst van de gezondheidszorg”
De eerste spreker van deze middag is Mr. Drs. Harry Leutscher, jurist en organisatiedeskundige
De Tweede spreker is Paul van der Wijk, directeur Martini ziekenhuis Groningen.

Algemene Themadag volgens de in de ledenvergadering van 17 maart 2010
overeengekomen opzet
“Schaalvergroting in de gezondheidszorg”
De eerste spreker van deze dag is lid van de Raad van Bestuur van “Zorggroep Leveste Middenveld”.
De tweede spreker van deze Themadag is Jos de Blok directeur en oprichter van het concept
Buurtzorg. Hij wordt wel de bestuurder van de nieuwe tijd genoemd.
’s Middags werd er gediscussieerd aan de hand van stellingen.

Algemene themadag 15 september
Ochtendprogramma
Eerste spreker:“Informatiebeveiliging in de zorgsector volgens NEN-norm 7510” door Paul Veldhuizen
van Secured Documents.
Tweede spreker: Veiligheid versus dienstbaarheid? Door Percy Stubbs, secretaris Ondernemingsraad
bij het Medisch Centrum Haaglanden.
Middagprogramma
Workshop A: “Arbeidsvreugde, Werken met plezier en goed presteren”
door Wiebe Looyenga van Odyssee
Workshop B: “Risico-inventarisatie & Evaluatie en de invloed van de medezeggenschap” door Porto
Franco van Tri-Plus
Workshop C: “Financiën & marktwerking met inzicht” door mr. drs. Harrie Leutscher van Bureau
Leutscher

Woensdag 15 december:
Ochtendprogramma:
Ledenvergadering en Begroting 2011
Bezuinigingen in de Gezondheidszorg: de rol van de bestuurder en de ondernemingsraad"
Voor het ochtendprogramma zijn twee sprekers uitgenodigd. De eerste spreker is: Paul de Bot,
bestuurder Lucertis ( kinder- en jeugdpsychiatrie) onderdeel van de Parnassia Bavo groep.
Als tweede spreker is Peter van der Meer, van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, uitgenodigd. Peter zal
zich richten op de bezuinigingen in de algemene ziekenhuizen
Middagprogramma:
Workshop A
” Bezuinigingen in de gezondheidszorg en de rol van de vakbond”
Riek van Kampen, regiobestuurder ABVAKABO Drenthe
Workshop B
“De rol van de Ondernemingsraad bij de bezuinigingen in de zorg”.
Cor van Weelden, voorzitter van de Ondernemingsraad van het Amphia Ziekenhuis in
Breda/Oosterhout
Workshop C
“Werkkostenregeling”
Deze workshop zal verzorgd worden door Carel van den Bergh, van de vakbond NU'91
STZ bijeenkomsten 2010
10 februari, locatie Amphia ziekenhuis Breda
Welkom door de voorzitter Raad van Bestuur, Olof Suttorp
Onderwerp: “De achterban bij medezeggenschap betrekken”
Presentatie door Mieke van Aalten
8 september:Themadag STZ bijeenkomst op locatie Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp.
Onderwerp: “Huiswerkvrije OR” en "Resultaatgerichte organisatie”

Algemene ziekenhuizen bijeenkomst
10 maart , locatie “Veerhuis”Nieuwegein
“De ambtelijk secretaris in de ondernemingsraad: toegevoegde waarde en de valkuilen
voor de ondernemingsraad”
Door Marion Goes Ambtelijk Secretaris.
BAC diensten (Bereikbaarheid, Aanwezigheid, Consignatie), PLB (Persoonlijk Levensfase Budget)
en ontziebepalingen
Elise Merlijn bestuurder ABVAKABO FNV.

