
 

  

 

Notulen Algemene Leden Vergadering Kwaliteit op Maat1 
1 december 2020 
Notulist: Dianne van der Putte 
 
Aanwezigen (online):  
Rolf de Vries, Madelijn de Kleine, Rick van Buuren, Els Carsouw, Dianne van der Putte (allen 
bestuur), Ton van Oostrum.  
Kees Geelen, Klaas van der Galiën, Jos Blaauwhof, Gert Jan Meijer, Robert van den Boogard, 
Marc Houtman, Marco Buisman, Lia Lanting, Dick Spreeuwers, Bert Kooiman, Janine Molier, 
Danielle de Bijl- de Laat, Berend Moerdijk, Reinier van Sluis, Jeanette Hemke,  
Mariëlle A-Tjak, Gaston Merckelbach, Daniëlle de Groot, Pascal Willems, Marleen Rijks.  
 
Aangemeld, niet aanwezig (of afgemeld): Bart Hoogenraad, Petie Bezemer, Lucy Schot, Paul 
ter Wal, Daniëlle de Groot.  

1. Opening en vaststelling aanwezigheid 

Opening door onze voorzitter Rolf de Vries. Het bestuur van KoM stelt zichzelf voor de 
volledigheid kort voor.  

De presentielijst is door Dianne (secretaris) digitaal vastgesteld. Er zijn 25 aanwezigen, 
inclusief het bestuur.  

Het 4 pagina’s tellende verslag van de vorige ALV is goedgekeurd.  

2. Verslag vanuit het bestuur 

1. Ledengroei: het aantal leden blijft gestaag groeien, daar zijn we blij mee. 

2. Ondersteuning vereniging: Ton ondersteunt de vereniging met nieuwsbrieven en 

website. Secretariële ondersteuning is echter meer dan gewenst. Een toelichting 

volgt bij de begroting.  

3. Website en nieuwsbrief: deze hebben een nieuw jasje gekregen in 2020. 

4. Vertegenwoordiging er is de wens het bestuur uit te breiden met 1 persoon. Een 

toelichting volgt bij punt 3.  

5. Professionalisering 

a. partnerbedrijven 

b. aanbodbepaling op basis van behoefte (ledenpeiling voorjaar 2021) 
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3. Bestuurszaken 

1. Aantal bestuurders:  

We zien dat we 2 hoofdagenda’s in te vullen hebben bij KoM. Een is de verbinding 

met onze leden en het netwerk. Het andere is de afstemming met de politiek. In deze 

fase met veel politieke ontwikkelingen is extra mankracht met name op de politieke 

affiniteit binnen het bestuur de wens van het bestuur.  

Stemming: Dit voorstel is unaniem aangenomen.  

2. Vertegenwoordiging 

Het bestuur draagt Kees Geelen voor als extra bestuurslid. Kees is al sinds de start 

betrokken bij KoM. Hij licht zijn voordracht zelf toe. Er is geen tegenkandidaat en de 

voordracht van Kees wordt aangenomen. Mariëlle A-Tjak benadrukt dat zij 

persoonlijk erg content is met de toevoeging van Kees aan het bestuur. Welkom 

Kees! 

4. Financiën  

1. Update van de penningmeester:  

Het gaat goed met de KoM in financieel opzicht. We zien een goede groei van vooral 

bedrijfsleden in 2020. Dit geeft ons meer ruimte voor professionalisering.  

2. Begroting 2021.  

De begroting is gepubliceerd op de website. Rick geeft een toelichting op deze 

begroting.  

Vragen: 

- Pascal Willems heeft een vraag over de LPBSO. Hij zou graag zien dat de 

artsen die deelnemen aan deze poule zelf bijdragen. Daar zijn we als KoM 

ook niet op tegen. De LPBSO geeft een stukje regie op gezamenlijk vanuit 

de markt richting het ministerie optrekken. Het geeft ook meer regie op 

kwaliteit. Bij de Projectgroep LPBSO staat het borgen van de kwaliteit echt 

bovenaan de lijst. Via het secretariaat hebben we hier tenminste deels 

zicht op. Leden die vergelijkbare of andere initiatieven hebben zijn zeer 

welkom!  

Pascal benadrukt dat het in elk geval kwaliteit moet hebben. Het bestuur 

houdt dit actief op de agenda komend jaar. 



 

  

Afspraak: Hier wordt begin 2020 bestuurlijke opvolging aan gegeven. Fijn 
als Pascal hierbij mee kan denken.  

- Klaas vd Galiën is voorstander van het ophogen van het bedrag voor 

fysieke bijeenkomsten ook wat met elkaar te drinken en eten. Het bestuur 

sluit zich helemaal aan bij zijn oproep om standaard te zorgen voor een 

borrel naderhand, dat kan ook met het huidige budget.  

- Janine Molier: wat is het verschil tussen de post Website en Marketing en 

de website kosten in de post Ondersteuningskosten? Rick ligt toe: de 

ondersteuning is de content die door Ton wordt geschreven. De post 

Website en Marketing gaat over inkoop bij leverancier van bv het 

internetplatform.  

Stemming: Alle leden zijn het eens met de begroting. De begroting is 
aangenomen.  

5. Inhoudelijke ontwikkeling: Werkgroepen en kwaliteitstafel.  

Madelijn geeft een toelichting op de kwaliteitstafel aan de hand van een aantal 
sheets. Ze geeft een beeld van wat er de afgelopen 2,5 aar gedaan is, en welke 
vervolgstappen gewenst zijn. Een belangrijk punt hierbij is hybride financiering, 
waarvoor politiek nog het nodige moet gaan gebeuren. Hier wordt hard aan 
getrokken.  

Rolf geeft een toelichting op Arbovisie 2040. Een vergezicht op de markt. Relevant 
voor alle leden. In 1 sheet geeft hij de belangrijkste observaties.  

Daarnaast is KoM momenteel betrokken bij Arbovisie 2040, Privacy/UAVG, 
taakdelegatie, Imagocampagne, LPBSO en BAR/RIV-toetsing. Toelichtingen zullen 
blijven komen via de nieuwsbrief.  

 

6. Rondvraag en afsluiting 

Er zijn geen vragen. De vergadering wordt gesloten om 15.45 en we gaan na de pauze 
verder met het inhoudelijke deel van de bijeenkomst.   


