organisatie LOTUS
LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS

Secretariaat a.i.:
Mevr. D. Bullinga
Brederhorst 21
6714 KA Ede
Tel. 06-13201385
E-mail:
secretaris@organisatielotus.nl

Conceptnotulen 25e algemene vergadering
zaterdag 06 februari 2021

Aanwezige kringen: zie presentielijst.
Met kennisgeving afwezige kringen: zie presentielijst.
Bestuur:
Dhr. A. (André) Waalderbos
Mevr. I. (Ingrid) Voortman
Mevr. S.A. (Sandra) van Poortvliet
Dhr. R.A. (Richard) Hofstee
Mevr. P. (Petri) Snel-Turlings
Mevr. D. (Dicky) Bullinga

voorzitter, AW
penningmeester, IV
secretaris, SP
ledenadministratie, RH
taakgroepen en communicatie, PS
2e secretaris, DB

Ereleden:
Mevr. N. (Nel) Harkema
Dhr. H. (Harrie) Roumen
Didacticus:
Dhr. R.H. (Roland) Baas
Regisseur:
Dhr. B.A. (Brian) de Graaf (BG)
Bericht van verhindering:
Dhr. G. (Gert) Bouten
Dhr. R. (Rob) de Grijs
Dhr. T. (Tjidde) Heijboer
Mevr. S. (Sandra) Kievit-van Keulen

erelid
erelid
erelid
medisch adviseur

Vertegenwoordiging kringen:
Aanwezige kringen inclusief gemachtigden:
Met kennisgeving niet vertegenwoordigd:
Zonder kennisgeving niet vertegenwoordigd:
Aangesloten kringen:

35
17
22
74

Gebruikte afkortingen in dit verslag:
HOK = Het Oranje Kruis
VLN = Vereniging LOTUS Nederland
ZZP = zelfstandige zonder personeel
EHBO = eerste hulp bij ongelukken
1. Opening en vaststellen agenda
10.06 uur BG: goedemorgen. De opname loopt, om de notulen te kunnen maken.
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BG legt het vergaderprotocol uit.
Kring 101: de chatfunctie is alleen beschikbaar voor teamleden.
Alle kringen: we zien de chat niet.
BG: het probleem met de chat blijkt niet op te lossen. We geven iedereen spreektijd. Werk met
handjes.
[?]Alle e-mailadressen waren zichtbaar in de uitnodiging voor de vergadering. Kan als datalek worden
aangemerkt.
DB: ik heb het genoteerd. Ik kon geen bcc vinden in teams, maar zoek het uit.
Actie DB (33)
AW: namens het bestuur van harte welkom bij deze eerste online vergadering op 6 februari 2021.
AW leest een gedichtje voor.
AW: 2020 blijft ons nog lang bij met mooie en minder mooie herinneringen. We staan stil bij allen die
dit jaar overleden zijn. Wij wensen allen heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.
AW: welkom aan de afvaardiging van de kringen, welkom aan de ereleden en aan leden van de
taakgroep OOKU, leden van de commissie Onderscheidingen, regioleiders, docenten.
Een bijzonder welkom aan dhr. Baas (didacticus), mevr. B.P. Jasper (voorzitter OOKU) en dhr. G. Druijff
(voorzitter Onderscheidingen).
De agenda wordt vastgesteld.
2. Bestuursverkiezing
a. Verkiezing bestuursleden
Volgens rooster van aftreden en herkiesbaar als bestuurslid zijn:
• dhr. A.H. (André) Waalderbos (voorzitter);
• mevr. S. (Sandra) van Poortvliet;
• mevr. P. (Petri) Snel;
• dhr. R. (Richard) Hofstee.
DB: er zijn op de functies geen tegenkandidaten gekomen.
Thomas Rooyakkers: het is niet aan de leden om te stemmen over functies, dat wordt in het bestuur
bepaald.
DB: dat klopt, behalve bij de voorzitter. Deze wordt in functie gekozen.
DB: de stemformulieren werken niet, we gaan stemmen met handjes. Ik lees de vraag voor. Per vraag
vragen we eerst alle ja-stemmers, daarna alle nee-stemmers, daarna alle blanco stemmen.
Kring 074: wij zitten met twee, hoeveel handjes steken we op?
Eén handje per kring.
Kring 006: ik bel een medelid van de vergadering om af te stemmen. Dat moet iedereen doen.
We pauzeren een paar minuten om iedereen de kans te geven dit af te stemmen.
Vraag 1: ga je akkoord met de herverkiezing van André Waalderbos als voorzitter van de organisatie
LOTUS?
Ja: 36
Nee: 0
Blanco: 1
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Vraag 2: ga je akkoord met de herverkiezing van Sandra van Poortvliet als bestuurslid van de
organisatie LOTUS?
Ja: 37
Nee: 0
Blanco: 0
DB: bij vraag 1 hebben 35 mensen gestemd, bij de tweede vraag 36.
Kring 003: de tweede telling was 35.
Kring 006: bovenin zie je hoeveel mensen er stemmen, dat waren er bij de tweede vraag echt 36. DB
heeft goed geteld.
DB: als de vergadering akkoord is, dan laten we de telling zo. De twee extra stemmen hebben geen
invloed op de uitkomst van de verkiezing.
De vergadering gaat akkoord met 34 stemmen voor. Geen blanco, geen nee.
Kring 022: er worden af en toe nog mensen toegelaten. Daardoor is misschien het verschil in tellingen.
Kring 020: ik kreeg pas net de link voor de vergadering. Ik val er nu dus pas in.
DB: er zijn problemen geweest met het toesturen van de link. Heb je geprobeerd om mij te bellen.
Kring 020: ik ben met diverse mensen aan het chatten gegaan.
AW: ik stel een hertelling voor.
DB: welke vraag heeft kring 020 gehoord? Ga je akkoord met de herverkiezing van AW.
Kring 020: ja, op alle vier de vragen.
DB past de uitslag van de telling in het overzicht aan.
Vraag 3: ga je akkoord met de herverkiezing van Richard Hofstee als bestuurslid van de organisatie
LOTUS?
Ja: 36
Nee: 0
Blanco: 0
Vraag 4: ga je akkoord met de herverkiezing van Petri Snel als bestuurslid van de organisatie LOTUS?
Ja: 35
Nee: 0
Blanco: 0
AW: dank voor het vertrouwen in het bestuur. We pakken de draad op en hopen elkaar in november
wel weer te zien.
Gefeliciteerd met het resultaat.
AW: er zijn dus verschillen in de stemmen?
DB: ja. Nogmaals: de extra stemmen beïnvloeden de uitslag niet.
b. verkiezing reservelid.
AW: dhr. Van Tilburg is aftredend. bedankt dhr. Van Tilburg voor zijn inzet.
DB: wie wil in 2021 als reservelid toetreden? Wil je je handje opsteken als je belangstelling hebt?
Kring 014: Conny Bosma
Kring 112: Thomas Rooijakkers
RH: allebei benoemen en tijdens de kascontrole kijken wie er beschikbaar is.
AW: we noteren beide namen.
3. Merkenrecht en HOK
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RW: we hebben in het bestuur het afgelopen jaar erg geworsteld met dit punt. We willen een aantal
zaken voorleggen, zodat we daar goed beleid op kunnen maken. We willen doen waar de kringen en
de leden behoefte aan hebben.
Merkenrecht en HOK staan niet los van elkaar. We hebben enkele jaren geleden het merk
gedeponeerd, omdat er te veel mensen aan de slag gingen met ons merk en we niet konden instaan
voor de kwaliteit die we voorstaan. We hebben een paar rechtszaken gewonnen.
We hebben van oudsher een nauwe band met HOK. HOK weigert ons merk te erkennen en weigert de
licentieovereenkomst te ondertekenen.
Na conflicten met HOK en VLN is een mediationovereenkomst opgesteld, waarin afspraken gemaakt
zijn over het merk en over hoe we met elkaar om willen gaan.
Rond juni hebben we een gevecht gehad over het Coronaprotocol. Daarover is met jullie
gecommuniceerd. Een aantal particuliere partijen heeft zich als contactberoep aangemerkt en heeft
een Coronaprotocol ingediend bij het ministerie met ons merk. Dat hebben we laten verwijderen,
maar dat kostte ook best weer veel.
Voor de toekomst: er zijn 4 scenario’s mogelijk.
Scenario 1: conflict aangaan met HOK, onze relatie beëindigen en ze dwingen zich aan het merk te
houden. Dan houden we ons merk en kunnen ons zo in de markt zetten als vereniging. Dan gaan we
een juridisch traject in, want dan komt de mediationovereenkomst aan de orde. Daarin staat dat als
we niet meer met elkaar door een deur kunnen, we in mediation moeten.
Daarnaast zou HOK kunnen zeggen dat ze onze diploma’s niet meer hercertificeert. Maar er zijn ook
andere partijen.
Ten derde: het LOTUSleerboek is niet van de organisatie LOTUS maar van HOK. Dat moeten we dan
zelf gaan ontwikkelen.
Geen inzet meer bij HOK examens, maar dat is het minste probleem. HOK is de enige opdrachtgever
die eisen stelt aan de term ‘Diploma’. Er zijn ook andere opdrachtgevers.
Als laatste: geen inhuur meer van docenten van de organisatie LOTUS als examinator bij HOK voor het
examen LOTUSslachtoffer en instructeur LOTUS.
Dit scenario is het meest interessant voor het behoud van het merk en van onze organisatie LOTUS,
maar heeft financiële gevolgen.
Tweede scenario: niet breken met HOK en gewoon doen wat zij willen en daarin gewoon
meebewegen. HOK heeft ons ten tijde van het Coronaprotocol niet eens geconsulteerd over dit
protocol.
Dat heeft gevolgen voor ons merk, want dat kunnen we dan niet meer handhaven. HOK kan dan
zonder licentieovereenkomst en zonder gevolgen gebruik maken van ons merk. We krijgen dan minder
invloed, omdat HOK leidend gaat worden.
Scenario 3: sterfhuisconstructie. We houden de relatie in stand met HOK, maar gaan minder doen met
HOK. We gaan dan langzaam op zoek naar een andere manier van organiseren en een minder grote
afhankelijkheid te hebben. Onze relatie met HOK en VLN is dan zo, dat we ons merk niet meer kunnen
handhaven. Dat maakt ons in het merkenrecht juridisch een stuk zwakker.
Scenario 4: professionalisering. Dat zien we in de markt steeds meer gebeuren. Wij zijn een vereniging
van hobbyisten met een bepaalde kwaliteitsstandaard. Er zijn steeds meer zzp’ers. Bij VLN is
tweederde van de leden zzp’er. We zien ook commerciële instructeurs die cursussen buiten een kring
om geven, gesteund door HOK. We moeten dan de markt op als branchevereniging. Dan komt daar
een heel andere tariefstructuur bij en worden we btw-plichtig.
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Dit zijn de scenario’s die voorliggen. Iedere keuze heeft gevolgen voor het merk of voor de financiën of
voor alle twee.
Dit gaat om de toekomst van de organisatie LOTUS. Het gaat erom wat de kringen en leden willen.
Ter overdenking: het behouden van het merk kost heel veel geld. Bijvoorbeeld het gedoe rondom het
Coronaprotocol heeft ons 10.000 euro gekost. Voor het merkbehoud moeten we (juridische) hulp
inschakelen.
Het wordt nog meer een mijnenveld, omdat we bij de mediationovereenkomst ook te maken hebben
met het verenigingsrecht en met het civielrecht.

RW: we leggen twee vragen voor. Daar hoef je geen antwoord op te geven. Deze vragen gaan we je
schriftelijk stellen.
1: welk scenario wil de vereniging volgen?
2: willen we het merkenrecht behouden? Hoe sterk hechten wij met elkaar aan het merkenrecht?
DB: we zijn maar met 34 van de 74 kringen en willen deze vragen eigenlijk op dezelfde manier
afhandelen als we met de statutaire stukken gedaan hebben, in twee mailrondes.
De vraag wordt dan: ga je akkoord met het voorstel om over de opties voor de toekomst van de
organisatie LOTUS per e-mail te stemmen?
RW: in deze korte pauze kunnen we vragen beantwoorden.
Kring 022: ook graag in de e-mail de bijkomende kosten vermelden, van o.a. het uitwerken van een
lesboek.
RW: prima, om zo een transparant verhaal te krijgen zodat je weet waarvoor je kiest.
De kosten voor het merkenrecht zijn niet heel goed in te schatten omdat dat van heel veel factoren
afhankelijk is, o.a. hoe hard mensen erin stappen. Grote partijen zoals HOK gaan echt het juridische
pad op.
Kring 022: prima.
AW: we pauzeren 10 minuten en zijn om 11.25 uur weer online.
Kring 057: kan de sheet met de opties in beeld?
Kring 063: als je via de e-mail gaat stemmen, dan komt de vraag bij het secretariaat en die weten nog
van niets. Liever nu stemmen.
Kring 112: hebben zich kringen afgemeld? Dit is tenslotte een ledenvergadering. Als mensen zich niet
afgemeld hebben, dan willen ze ook niet meedenken.
AW: ik begrijp deze opmerking, maar we willen iedereen de gelegenheid geven om hierover te
beslissen. We kunnen niet weten waarom mensen er niet zijn.
DB: 34 kringen zijn binnen, 18 hebben zich met kennisgeving afgemeld. De rest is er zonder
kennisgeving niet.
We pauzeren om 11.18 uur.
Kring 057: er hebben ereleden meegestemd.
DB: die mogen niet meestemmen, maar dat verklaart de extra stemmen.
SP: we hebben 35 aanwezige kringen, inclusief 1 machtiging. Van deze kringen moeten we tweederde
meerderheid hebben, dus 23 à 24.
AW: mijn voorkeur heeft het om nu tijdens de vergadering te stemmen en de afwezige kringen te
berichten.
Kring 006: ik wil heel goed in gesprek gaan met mijn kring en weten waar we heen gaan.
RW: dit is heel wijs. We zetten het verhaal op papier en sturen dat naar de kringen, zodat jullie erover
kunnen praten onder elkaar.
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Actie bestuur
Kring 022: mee eens, wij willen ook nog geen beslissing.
Kring 014: idem.
Kring 022: kan erbij gevraagd worden hoeveel kringen er opstappen als scenario 1 gekozen wordt?
RW: dat is een sturende vraag, kun je ook bij alle vragen stellen. Ik snap wat jullie bedoelen, maar ik
wil daar niet in sturen. Het is jullie vereniging.
Kring 035: wij willen met onze hele kring beslissen. Wat is de termijn waarop we moeten antwoorden?
RW: niet binnen een week, maar gezien de ontwikkelingen rondom Corona kunnen we niet een jaar
wachten. Het zal tussen februari en mei liggen. Als er binnen de zes maanden nog steeds niets mag,
dan verandert dat alles natuurlijk. Dit belemmert wel de ontwikkeling van de organisatie, dus we
moeten niet te lang wachten.
Kring 081: wat wordt het werk voor een penningmeester bij scenario 4, zoals met BTW en het
doorberekenen?
RW: het gaat meer werk opleveren, want je gaat bedrijfsmatig een toko runnen.
Kring 081: dit wil ik ook meenemen in het bestuur. Graag ook meenemen wat dit voor werk gaat
opleveren.
Kring 020: gebruik je gezond verstand. Hoe voel je jezelf veilig? De ene opdrachtgever denkt nog mee,
terwijl de andere volledig stil ligt. Denk vooral zelf na. Let op jezelf. Laten we ons niet te veel opleggen
door HOK.
RW: dat heeft mede te maken met de keuzes die je maakt. Als je je afhankelijk maakt van een partij,
dan heb je zelf minder invloed. Wij hebben er nu voor gekozen om geen inzetten te doen vanuit de
vereniging. Voor sommigen is het een hobby, voor anderen is het hun broodwinning. Dat is
begrijpelijk.
Kring 006: je hebt het over een termijn voor mei. Wij nemen het mee in onze ledenvergadering van
maart. Misschien een tip voor de andere kringen.
DB: alle instructeurs hebben een licentie voor Microsoft 365 gekregen en kunnen een vergadering
beleggen in Teams.
Kring 101: wij hebben destijds drie opties gekregen die we neergelegd hebben bij onze leden. Daar
kwam bij ons een voorkeur uit. Die drie wijken af van de opties die we nu zien.
RW: de drie eerdere opties hebben we wat scherper neergezet. Scenario 2 en 3 waren samen, maar
die kun je eigenlijk niet samenvoegen.
Kring 101: bij ons waren we voor optie 2 om als zelfstandige organisatie te werken. Welk scenario is
dat nu?
RW: 1.
Kring 101: wij gaan dit met onze leden bespreken.
RW: als je een zelfstandig merk bent, dan kun je je onderscheiden. Vgl. ‘Spa rood’: zij zijn te algemeen
geworden. Men moet weten: als we zaken doen met de organisatie LOTUS, dan doen we dat met een
vereniging die hobbymatig bezig is, maar wel met een eigen koers en kwaliteit. Daar zijn we dan
onderscheidend in. Als we dat niet doen, dan kan iedereen zich LOTUSslachtoffer noemen. Dat is
duidelijk scenario 1.
Kring 057: RW wil niet sturend zijn, maar verwachten jullie dat de relatie met HOK kan verbeteren?
RW: als je naar de toekomst kijkt, dan denk ik dat het buigen of barsten is met HOK.
De correspondentie in juli(o.a. over het Coronaprotocol) was niet fris door HOK. HOK dreigde ons
juridisch kapot te maken. Dat is op dit moment de werkrelatie.
Kring 057: het is geen bevlieging, maar structureel?
RW: ja. Dit speelt al jaren. Maar willen we nog zo behandeld worden? Willen we dat onze leden zo
behandeld worden? Wij moeten ons afvragen of we ons nog zo in de markt willen zetten. HOK richt
zich meer op zzp’ers met haar opleiding(en). HOK zet de opleiding commercieel in de markt.
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AW: dank aan RW voor de uiteenzetting. We sturen deze uiteenzetting naar de kring, zodat de kringen
kunnen overleggen. We nemen dan vervolgens de nodige stappen.
Actie bestuur (34)
DB: laten we overgaan naar de stemvraag.
Vraag: ga je akkoord met het voorstel om over de opties voor de toekomst van de organisatie LOTUS
per e-mail te stemmen?
Ja: 35
Nee: 0
Blanco: 0
Het voorstel wordt aangenomen.
1. Mededelingen bestuur
AW: afmeldingen komen in de notulen.
AW: De verkiezing voor een nieuwe secretaris komt op 13 november 2021 op de agenda. We zijn echt
op zoek naar iemand. SP kan het secretariaat niet langer combineren met haar privéwerkzaamheden.
Het is van belang dat er ondersteuning komt. DB doet dat nu tijdelijk. Hoe eerder er hulp komt, hoe
liever.
AW: De lijst met ingekomen stukken wordt opgestuurd.
AW: Voor vragen over de verzekeringen komt een aparte teammeeting.
AW: We zijn van plan om bij voldoende deelname een opleiding instructeur op te starten in 20212022. Door het docententeam wordt een online programma opgestart.
AW: Kring Hengelo 054 is opgeheven. De overgebleven leden zijn naar kring Zieuwent 063.
AW: Nel Harkema heeft op 25 januari de dokter C.J. Leenepenning ontvangen en is benoemd als erelid
van de organisatie LOTUS, als dank voor haar tomeloze inzet. Wij wensen haar het allerbeste voor de
toekomst.
Kring 022: krijgen we een functieomschrijving van de secretaris?
DB: die sturen we mee met de stukken.
Actie DB (35)
DB: n.a.v. een vraag van Jan-Willem Stroeken zijn we op zoek gegaan naar een omgeving om digitaal
dingen te delen: documenten, lessen, vergaderingen. We hebben bewust voor deze beveiligde
omgeving omdat we dingen veilig met elkaar kunnen delen, ook in het licht van de huidige
ontwikkelingen. Daar is Microsoft 365 uit gekomen. Eerst zijn we als bestuur ingericht, daarna zijn de
ondersteunende groepen aangehaakt. Nu zijn we bezig om alle instructeurs in te richten.
Ik pleit ervoor dat kringen echt nadenken over de mogelijkheid om als bestuur een aantal licenties te
nemen en liefst nog voor alle kringleden.
De kosten voor de inrichting zijn eenmalig 32,50 euro per licentie, maar de licentie zelf is gratis. Juist
deze vergadering laat zien hoe het zou kunnen werken, maar ook hoe het op bepaalde punten niet
werkt met ‘gasten’.
We komen op een gegeven moment op een punt, dat we materialen niet meer mailen, maar delen via
de ledenadministratie of via M365. Als voorbeeld de digitale les, die we op een ingewikkelde manier
met de instructeurs moesten delen. Dat probleem zou met M365 opgelost zijn.
Kring 020: mijn dochter werkt ook op mijn computer en heeft 365. Ben je verplicht om een licentie te
nemen? Hoe vaak gaan we aan ome Bill die 32,50 betalen?
LOTUS is een Benelux geregistreerd merk
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DB: wij betalen aan Henk-Pieter van Veenhuijsen. Microsoft verdient niet aan de licentie zelf, want die
is gratis. Wij zijn door Microsoft als non-profit aangemerkt.
DB: nee niet verplicht, maar als je het niet doet, dan kun je niet bij de omgeving van de organisatie
LOTUS. Je kunt je eigen pakket gewoon blijven gebruiken naast onze gratis basic licentie. Als je de
uitgebreidere standard licentie wilt, dan zitten daar wel wat kosten aan.
Kring 020: het punt van de kosten is niet helemaal duidelijk. We hebben dit allemaal al op de
computer, hoe moeten we dit samenvlechten?
DB: dat ga ik op papier zetten.
Actie DB (36)
AW: daar waar hulp nodig is, kunnen we wat doen.
DB: we hebben technische ondersteuning van VePa, het bedrijf waar we de licenties afgesloten
hebben.
Kring 020: dit helpt al.
AW: het lukt mij ook.
Kring 020: het gaat uiteindelijk goed komen.
Kring 081: zijn de kosten jaarlijks?
DB: nee, het is eenmalig 32,50. De basislicentie is verder gratis.
Kring 130: als we voor optie 4 kiezen, blijft de licentie dan ook gratis?
DB: nee. Dan raken we onze non-profitstatus kwijt en gaan we fiks betalen.
Kring 129: mijn bedrijf is met M365 begonnen, incl. Teams. M365 biedt gratis training aan. Vraag naar
de linkjes bij VePa.
AW: goede aanvulling.
Actie DB (37)
2. Mededelingen taakgroep OOKU
BJ: over de opleiding tot instructeur: de indruk wordt gewekt dat we deze online gaan organiseren,
maar dat klopt niet. We gaan wel een online informatieavond organiseren over deze opleiding. Als er
mensen zijn die belangstelling hebben, meld je dan vooral aan.
Mogelijkheden om contact te houden: om leden betrokken te houden, zijn we vorig jaar al gestart en
achter de inlog van de website vindt men al een complete asynchrone les. We verzamelen ook de
inhoud van de synchrone lessen van anderen zodat je niet steeds het wiel hoeft uit te vinden.
Niet iedereen is even digitaal krachtig, maar dat mag niet ten koste gaan van je diploma. We hebben
een coulanceregeling zolang we geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. Docenten verlengen
de diploma’s van de instructeurs en de instructeurs verlengen de diploma’s van kringleden.
Als je hulp nodig hebt, dan horen we het graag.
3. Rondvraag
AW noteert de kringen met een rondvraag: 003, 022, 028, 063, 101.
Kring 003: vraag over de keuzes: als we HOK verlaten, vervallen dan ook alle EHBO-lessen?
DB: dat is de keuze van de EHBO-vereniging waar je uitgenodigd wordt, niet van HOK. HOK bepaalt
alleen de aanwezigheid van de LOTUSslachtoffers bij een HOK-examen.
Kring 022: wordt er nog iets ontwikkeld vanuit de organisatie LOTUS voor LOTUSslachtoffers die 50
jaar lid zijn?
AW: daar hebben we al over gesproken, dat nemen we op korte termijn mee.
Kring 022: wij hebben in 2022 iemand die 50 jaar lid is.
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Kring 101: komen er naast de inrichtingskosten nog extra kosten?
DB: niet voor de basislicentie, wel voor de desktoplicentie: die kost 4,40 per maand en die moet je wel
zelf betalen.
Kring 063: bij scenario 1: wie beoordeelt dan onze LOTUSslachtoffers en instructeurs? Wie gaat de
examens en certificering doen in onze organisatie?
En wie doet het bij HOK?
RW: de examinatoren bij HOK zijn inderdaad het probleem van het HOK.
Bij breken met HOK hebben we andere certificeerders nodig. Rode Kruis is een optie, maar we kunnen
ook andere externe certificeerders zoeken. Het enige is, dat we dan niet meer HOK-gecertificeerd zijn.
Vanuit historie is het nu HOK, maar we kunnen prima zelf onze eigen eindtermen instellen en iemand
anders laten toetsen.
Kring 028: zijn de genoemde gevolgen met HOK bij scenario 1 reëel?
RW: ik kan me niet voorstellen dat HOK mensen bij haar examen laat, die niet HOK-gecertificeerd zijn.
Het zou ook nog kunnen dat HOK scenario 1 wel accepteert en alles ondertekent. Maar dat lijkt niet de
uitkomst te worden.
Kring 101: als we losgaan van HOK, is het dan nog mogelijk dat HOK de certificering blijft doen?
RW: dat zou mogelijk zijn, maar als we autonoom willen zijn, dan kunnen we waarschijnlijk niet met
HOK door, zonder het mediationtraject in te gaan. En voorwaarde is dat HOK doet wat wij willen en
dat zij akkoord moet gaan met ons merk en onze voorwaarden.
Kring 006: kan het bij scenario 1 zijn dat HOK alleen LOTUSslachtoffers van VLN gaat inzetten en dat
wij geen inzetten meer krijgen?
RW: ja, het zou kunnen dat HOK met VLN of met zzp’ers (zonder kring) gaat werken. Voor veel
opdrachtgevers buiten HOK maakt het echter niets uit. Wij kunnen ons als we autonoom zijn, wel
onderscheiden.
Als wij het merk blijven gebruiken en HOK wil ons merk niet erkennen, dan mag zij ook geen
‘LOTUSslachtoffers’ meer gebruiken.
Kring 006: maar VLN zou groter kunnen worden.
RW: VLN bestaat voornamelijk uit zzp’ers. Dat is bij de organisatie LOTUS niet zo.
DB: hoe vonden jullie dit?
Nel Harkema: compliment voor wat jullie gedaan hebben en wat een werk dit is geweest. Ga zo door.
AW: dank je wel.
Kring 022: dit is een goede manier en goed georganiseerd. Met de handjes werken is prima om te
stemmen. Jammer dat we niet konden chatten, maar dit is fijner dan chatten. Namens onze kring ook
de complimenten voor de ledenadministratie. Dat ziet er goed en makkelijk uit.
AW: dank je wel.
Helga Kwant: ik sluit me aan bij Nel. Fantastisch hoe het opgezet is.
Kring 057: de online vergadering is gekomen als vervanging van de echte vergadering. Hopelijk kunnen
we binnenkort weer wel samen te komen.
Misschien een idee om in klein verband met de kringen in gesprek te gaan?
AW: we willen dit uitrollen.
DB: hoe zie je dit? Aansluiten bij bestuursvergadering of jaarvergaderingen?
Kring 057: aparte gesprekken met afvaardiging van kring en bestuur. Een aantal kringen zou bij elkaar
kunnen komen, waar ook een afvaardiging van het bestuur bij is.
AW: dat gaan we vormgeven.
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Actie bestuur (38)
Kring 040: ik sluit me aan bij de complimenten. Aan DB dank voor de ondersteuning.
DB: graag gedaan.
4. Sluiting
AW: iedereen hartelijk dank voor de bereidwilligheid om op deze manier te vergaderen. Chapeau voor
de kringen en de afvaardiging van de kringen. DB heeft op de achtergrond veel werk gezet. Dank
daarvoor.
Zet de AV van 13 november 2021 in de agenda.
Denk nog aan de mogelijkheid om het bestuur te ondersteunen.
Dank voor jullie aanwezigheid.
AW sluit de vergadering om 12.47 uur en wenst iedereen een goed weekend.
Blijf gezond!
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