LOMOZ, zORg voor medezeggenschap!

Jaarverslag 2019
LOMOZ is een succesvol en gestaag groeiend platform voor ondernemingsraden in de sector
Zorg & Welzijn. Zo’n 120 ondernemingsraden van 100 verschillende organisaties zijn lid van LOMOZ.
Sommige organisaties hebben een paar honderd medewerkers; andere wel tegen de 10.000.
LOMOZ vertegenwoordigt op die manier vele tienduizenden Zorg & Welzijn-medewerkers en is het
grootste OR-platform in de sector Zorg & Welzijn.
Een enkele OR nam afscheid van LOMOZ, maar ook in 2019 werden er weer verschillende nieuwe
leden ingeschreven.
LOMOZ heeft naast leden ook sponsors, die een financiële bijdrage leveren, hun kennis delen en
presentaties en workshops aanbieden op de LOMOZ-ledendagen.

Themadagen
Om de kennis en vaardigheden van de leden te vergroten, organiseert LOMOZ vier keer per jaar een
themadag voor de leden, in 2019 nog in ’t Veerhuis in Nieuwegein.
(In 2020 zou LOMOZ verhuizen naar een nieuwe locatie in Doorn.)
De themadagen worden gemiddeld door 130 personen bezocht.
In 2019 waren de onderwerpen:
• 27 Maart 2019: zORg voor een goede CAO; over 1) de relatie OR, de CAO en de vakbonden en
2) welke afspraken, bovenop de WOR, zijn vastgelegd in de diverse sector-CAO’s.
• 19 juni 2019: # Win-win in de OR; workshops naar keuze door LOMOZ-sponsoren.
• 18 september 2019: De basis op orde en actualiteiten in de medezeggenschap; voordrachten
en workshops voor nieuwe en meer ervaren ondernemingsraden.
• 27 november 2019: LOMOZ-themadag Governance in Zorg & Welzijn en de rol van de OR.

De verslagen en presentaties van alle ledendagen zijn hier terug te lezen.

Ledenvergaderingen
Tweemaal per jaar werd een ledendag gecombineerd met een korte algemene ledenvergadering. In
2019 waren die op 27 maart en 27 november.
Jaarverslag 2018, jaarcijfers 2018, bevindingen kascommissie 2018 en de begroting voor 2020 werden
gepresenteerd en goedgekeurd.

Financiën
Met een balanstotaal van ruim € 53.000,- en een begroting van rond de € 43.000,- is LOMOZ een
financieel gezonde vereniging.
Een deel van de ruime reserve zal worden gebruikt voor het organiseren van een feestelijke
jubileumconferentie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van LOMOZ in 2020.
Omdat zowel bestuur als sprekers onbezoldigd zijn, kon de contributie ook in 2019 onveranderd laag
blijven. Balans, jaarrekening en begroting worden gepresenteerd in de ledenvergaderingen.
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Bestuur
Het bestuur van LOMOZ bestaat uit vrijwilligers met veel kennis en ervaring op het gebied van het ORwerk in de sector en met vooral een warm hart voor medezeggenschap.
Naast de 4 ledendagen en een ontelbaar aantal telefoontjes, apps en mails, onderling en met derden,
hield het bestuur in 2019:
•
•
•

10 bestuursvergaderingen
2 x overleg met sponsoren over de (workshop-)themadagen
2 x een beleidsdag, waarin plannen en beleidskeuzes voor de toekomst werden besproken.

Omdat de vereniging groeit en professionaliseert, werd het nodig het aantal bestuursleden uit te
breiden. Ook werd in 2019 voor het eerst, met instemming van de leden, een vrijwilligersvergoeding
aan de bestuursleden toegekend. Op die manier zal het mogelijk blijven met een vrijwillig bestuur het
werk voor LOMOZ te blijven doen en waar mogelijk nog uit te breiden.
Al kort na haar aantreden werd in 2019 afscheid genomen bestuurslid Leyla In, die een nieuwe baan
kreeg, die niet te combineren was met het tijdrovende bestuurswerk voor LOMOZ.
Eind 2019 bestond het LOMOZ-bestuur uit:
Marja Bosch-Harmelink
Jan Willem Dorr
Janneke de Geus
Ingrid Meyer
Corien de Kloe
Marja den Hollander
Ina Bonestroo
Francisca Tanis
1 vacature

benoemd t/m eind 2019
benoemd t/m eind 2020
benoemd t/m eind 2020
benoemd t/m eind 2021
benoemd t/m eind 2021
benoemd t/m eind 2021
benoemd t/m eind 2021
benoemd t/m eind 2021

(2e termijn) (algemeen bestuurslid – aftredend begin 2020)
(penningmeester en alg. bestuurslid)
(plaatsvervangend voorzitter)
(2e termijn) (voorzitter – aftredend begin 2020)
(2e termijn) (secretaris)
(alg. bestuurslid)
(alg. bestuurslid – aftredend 2020)
(alg. bestuurslid)

Actueel:
Gelukkig werden in januari 2020 de meeste ontstane vacatures weer opgevuld, zodat LOMOZ
welgemoed en enthousiast van start kon gaan met een bestuur van acht personen:
Annelies Wouters
Francisca Tanis
Corien de Kloe
Janneke de Geus
Gabriela Wallner
Henk Jubbinga
Jan Willem Dorr
Marja den Hollander
1 vacature

benoemd tot begin 2023 (voorzitter)
benoemd t/m eind 2021 (vice-voorzitter)
benoemd t/m eind 2021 (2e termijn) (secretaris)
benoemd t/m eind 2020 (vice secretaris)
benoemd tot begin 2023 (penningmeester)
benoemd tot begin 2023 (vice penningmeester)
benoemd t/m eind 2020 -herkiesbaar- (alg. bestuurslid)
benoemd t/m eind 2021 (alg. bestuurslid)

Graag tot ziens op vier nieuwe ledendagen in 2020, die gehouden zullen worden op het
Landgoed Zonheuvel in Doorn.
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