Jaaroverzicht 2015
Hierbij informeert het bestuur van LOMOZ u kort over de activiteiten in het jaar 2015. De kosten
en opbrengsten vindt u in de jaarrekening.
Themabijeenkomsten
In 2015 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.
13 april 2015 ‘Gezonder werken in de zorg, wie dat nou niet?’ Het ochtendprogramma kwam
het onderzoek 'Gezond werken in de Zorg!' van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ
aan de orde. Klaas Visser en Karlijn Hillen van IZZ gaven inzicht in de uitkomsten van dit onderzoek. Aansluitend waren er vier workshops: Serious Game door Klaas Visser en Marc Spoek over
het 7-stappenplan Duurzame Inzetbaarheid. „Werkstress‟ door Nicole Pikkemaat en Carolina
Verspuij van SBI Formaat. “De OR stimuleert Gezonder werken” door Liesbeth van Bakel van
Dasmo. „Hoe blijf je gezond tot je pensioen?‟ door Henk de Graaf van PFZW.
3 juli 2015 ‘Zorgen na het Zorgakkoord’ Annelies Berende van bestuur LOMOZ gaf uitleg van
het Zorgakkoord en de bijbehorende toekomstscenario‟s. Daarna volgde forumdiscussies met vertegenwoordigers van brancheverenigingen: voor de VVT Aad Koster; voor de NVZ Hans van der
Schoot en voor de GGZ Paul van Rooij.
De dag werd besloten met de lezing ‘Pensioen bij reorganisaties en fusie’ door Jaap Harmsen
van Pensioen Perspectief.
30 september 2015 Sponsordag over ‘De Ondernemingsraad en de achterban’. In een groot
aantal workshops hebben sponsoren het onderwerp vanuit eigen invalshoek met de leden
behandeld:
Gery Groen van CIEP
Michiel van Vliet van Zetje
Camiel Schols van SBI Formaat
Wiebe Looijenga van Odyssee
Hans van der Hurk van Hans van der Hurk Advies
Emelda Hendriks van TPAST
Liza Arends van OR-Ondersteuning
Koen en Makheni Zonneveld van Breinvoorkeuren NBI®, Nederlands agentschap Neethling
Brain Instruments (NBI®)
Maarten Pieké van MZ Services
Harry Leutscher van Leutscher Organisatieontwikkeling
Michiel van Vliet verraste de leden met zijn boek „Medezeggenschap op de kaart‟.
9 december 2015 ‘Samen kunnen wij de arbeidsrisico’s beperken’. Maria Beas van de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie, heeft de werkwijze van
de Inspectie bij het instellen van onderzoeken toegelicht met daarbij de bevindingen bij
onderzoeken in de sector Zorg en Welzijn. Aansluitend zijn Nicole Pikkemaat en Carolina Verspuij
van SBI Formaat uitgebreid ingegaan op verbetermaatregelen en de rol die Ondernemingsraden
daarbij kunnen spelen.
De dag is afgesloten met een quiz over medezeggenschap, gewonnen door Wilma Stolwijk van
Fundus 4 Stroom.

Algemene Vergadering
Leden zijn in 2015 tweemaal bijeen geweest voor de statutair vereiste Algemene Vergadering.
1 april 2015 De leden gaven goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening van 2014 en de
begroting 2015
9 december 2015 Lucy Dijkman en Arend van Wingaarden zijn teruggetreden als bestuurslid.
Ingrid Meijer en Corien de Kloe zijn tot opvolgers gekozen.
Samenstelling statutair bestuur in 2015
Henny Aalbers, Annelies Berende, Lucy Dijkman (voorzitter), Marja Harmelink, Herman Jongbloed
(vicevoorzitter), Cor van Weelden (penningmeester) en Arend van Wingaarden (secretaris).

