Bestuursvergadering LOVT d.d. 11-03-2022
Aanwezig: 8 personen
Afwezig: Notulist: aanwezig
1.

Opening, mededelingen, afmeldingen

De voorzitter opent de vergadering en zij heet een ieder van harte welkom.

2.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen van de notulen/besluitenlijst 16-12-2021

De notulen worden goedgekeurd. Tevens wordt de besluitenlijst bijgewerkt.

4.

Inkomende- en uitgaande post

Er was een mailbericht van Lemmer dat er een nieuw contactpersoon was. Contactgegevens zijn
aangepast.

5.

Verslag van de werkgroepen en contacten

a. oudercontactfunctionaris
Er zijn zorgen over de ouders, kinderen en de toekomst.
b. SRS
Er is contact geweest. In de mailinfo van maart stond een positief stukje.
c. LOVK
Er worden taken gewisseld en overgedragen.
d. KSCC
Er is overleg geweest tussen aalmoezenier Van Welzenes, Steunpunt Binnenvaart, Sociaal en
Onderwijs en CBOB. Er zijn zorgen binnen Meander n.a.v. het voorgenomen besluit.

e. BSOS
Er was in januari jl. een jaarvergadering gepland; deze ging niet door. De bestuurswisselingen laat
daardoor nog op zich wachten.
f. BLN
Ons contactpersoon is nog tijdelijk afwezig.
g. steunpunt binnenvaart
Het advies is om voortdurend contact te houden en kritisch te blijven.
h. Censis
De plannen zijn om na opheffing van Censis een klankbordcommissie in het leven te roepen.
Meander zorgt voor de juridische afwikkeling van de opheffing en Limena maakt een
omschrijvingsplan over de klankbordcommissie. Daarnaast wordt er gekeken of de Censis-commissie
zich daarin kan vinden. Er zijn zorgen of na de nieuwe constellatie de LOVT onafhankelijk kan blijven
en hoe de wachtgeldregeling inzichtelijk blijft.
De wachtgeldregeling, die in 2010 ontstond en ‘eeuwigdurend’ is, wordt niet meer in de
Staatscourant vermeld. In het rapport van Significant staat dit wel opgenomen. Voor Limena is dit
eenvoudig inzichtelijk te krijgen waar het geld is gebleven maar bij Meander zijn er meerdere
‘takken’. Men is al enige tijd bezig om cijfers van Meander op te vragen; tot op heden nog zonder
resultaat.
Contactpersoon VWS heeft genoemd dat het sectoraal gesprek heeft plaatsgevonden. Uit de Censisvergadering bleek bij navraag dat er geen sectoraal overleg geweest was maar een gesprek over de
CAO-onderhandelingen.
i. ASV
Er is niets te melden.

6.

Bestuurlijk overleg Meander met Meander vanaf 11.00 uur

Käthe en Richard laten via een presentatie de afwegingen van het besluit zien. Deze is ook aan het
LOC, medewerkers en ouders getoond. Gezien de impact hebben ze gekozen voor een persoonlijke
toelichting.
Ze geven een perspectief voor de komende 10 jaar. De aanleiding is dat de rol van het gezinsbedrijf in
de scheepvaartsector afneemt en dat leidt tot een lager kinderaantal. Vervolgens resulteert dit ook
tot kwaliteitsverlies van de zorg en huisvesting bij Meander. Er is een zwakke financiële positie
ontstaan door jarenlang dingen in de lucht te houden. Dit weegt niet op tegen de subsidies die
binnenkomen.
In de begroting van 2021 staat een bedrag genoemd voor de wachtgeldvoorziening. Dit is zonder
reorganisatiekosten; de normale exploitatie.

Wanneer na de herijking van de normbedrag de wachtgeldregeling daarin wordt meegenomen hoeft
dit niet per se nadelig te zijn. Er moet voldoende geld binnenkomen om een goede dienstverlening te
waarborgen. Meander heeft daarin een andere positie dan Limena; Meander heeft minder kinderen.
Uiteraard had men liever de sluiting van de internaten geleidelijk gedaan.
In de Staatscourant staat dat als het niet voor wachtgeldregeling wordt gebruikt, mag het gebruikt
worden voor kwalitatieve doeleinden. Frequent is er gevraagd om een jaarrekening maar deze is
lastig verkrijgbaar, is de ervaring. Meander meldt dat de jaarrekening openbaar is maar inmiddels
blijkt dit niet het geval te zijn.
In de media is het nieuws negatief neergezet terwijl dit niet bevorderlijk is voor eventuele nieuwe
kinderen. De positiviteit is wel te vinden bij Meander want zij praten over de toekomst en niet over
de afbouw wordt benadrukt. Er is een persbericht verzonden naar kranten maar deze is niet volledig
overgenomen. Kennelijk wordt de media door andere partijen gevoed. Het verhaal over kwaliteit
vindt de media niet interessant; deze zoekt de sensatie.
De opdracht van Meander is hoe Meander kwalitatieve goede dienstverlening voor
schipperskinderen in de komende 5 tot 10 jaar kan waarborgen. Men heeft de volgende stappen
ondernomen:
een businesscase opgesteld;
een aantal kleine reorganisatietrajecten uitgevoerd;
een sectoronderzoek gedaan;
gesprekken met CTI en VWS gevoerd;
gekeken naar kwaliteitskaders personeel;
een meerjarigonderhoudsplan gedaan;
Commissie Toekomst Schippersinternaten in het werk gesteld met daarin ouders en een
onafhankelijke voorzitter;
veel gesprekken gevoerd en nieuwsbrieven verspreid over het kinderaantal in de toekomst.

Men wil inzetten op goede inhoudelijke kwaliteitscriteria en zij legt uit hoe ze dit vertalen naar de
locaties en dit heeft geleid tot de sluitingscriteria van de 5 locaties:
de hoeveelheid formatie om goede dienstverlening te kunnen leveren;
de kinderaantallen en de bijbehorende subsidie;
onderzoek naar hoe het met de huisvesting is gesteld;
de begroting.

Met het behoud van Zwolle, Nijmegen, Zwijndrecht en Terneuzen is de geografische
spreiding
voldoende.
Het voorgenomen besluit ligt momenteel bij de OR, de LOC’s en de OC’s.

Er is geprobeerd een afspraak te maken met VWS over de verkoop van de panden. De
overwaarde zou gebruikt kunnen worden voor het faciliteren van de schipperskinderen. VWS heeft
daarin niet toegestemd. Er zit claimrecht op en de overwaarde moet Meander afdragen aan VWS en
vervolgens moet Meander opnieuw subsidie aanvragen, waarvan de slagingskans nihil is. Meander
heeft aangegeven bij VWS om LOVT als gesprekspartner hierin mee te nemen.
Vanuit de perspectief van de ouders, sectorbreed, kan het zeker helpen als er een brief
verstuurd kan worden naar VWS.

Wanneer de voorgenomen locaties zijn gesloten, is de financiële positie dan wel afdoende
vraagt Johan zich af. Als het kinderaantal voldoende is en blijft dan is dat inderdaad het geval, legt
Käthe uit. Een warm welkom aan de ouders die op een internaat elders worden overgeplaatst, kan
meewerken om zich weer thuis te voelen en toekomstige ouders aan te trekken.

Er is onderzoek gedaan naar het dalend kinderaantal. Dit onderzoek is uitgevoerd door een
extern bureau, de opdracht is gegeven door Meander en Limena. Ze voeren geen apart overleg met
de schippersbonden; de ouders die in het CTI zitten nemen de informatie mee. Dit is te beperkt, vindt
LOVT. Daarnaast moest er op korte termijn een vertegenwoordiger worden aangewezen.

Er wordt gevraagd of er een plan is voor de komende 10 jaar. De huisvesting van
schipperskinderen is belangrijk en de ideale situatie zou zijn dat bij fluctuaties in het kinderaantal er
per locatie op- of afgeschaald kan worden, noemt Richard.

De intenties worden wederzijds uitgesproken om met elkaar in gesprek te blijven met de
focus op kwaliteit en toekomst. In verbinding met elkaar de juiste dingen doen voor de kinderen.

7.

Bestuur
a. Limena

Uit de drie voorstellen van het interimbestuur heeft men gekozen voor model A. Dit houdt in
dat er per locatie een directeur is met daaronder een stafgroep met 2 pedagogen voor de
begeleiding. Dit wordt het MT van het hele internaat. Boven de directeuren komt een algemeen
directeur en een Raad van Toezicht. Voor locatie Dordrecht maakt men zich zorgen.

Er is reeds bestuurlijk overleg geweest tussen LOVT en Limena maar tijdens de Censisvergadering bood Limena aan om, bij behoefte, met het bestuur in overleg te treden. Dit zou een
optie kunnen zijn.

b. beurs
LOVT gaat hiervoor binnenkort in voorbereiding. De prijs voor deelname aan de beurs is niet
duurder geworden, ondanks dat de beurs tweemaal is uitgesteld en daarnaast wordt er veel
gefaciliteerd. Het is zaak om tijdens de eerste beursdagen te bekijken wat men vindt van de
standplaats. Voor een volgende beurs vragen ze, kort na de start, namelijk of ze het een geschikte
plaats vinden en of LOVT hierop weer wil intekenen bij een volgende beurs. Het is wenselijk bij de
volgende beurs dat de stands van Limena en Meander dichtbij LOVT staan.
c. penningmeester
Deze is niet fysiek aanwezig. De facturen zijn inmiddels verstuurd. Declaraties kunnen weer
ingediend worden.
d. ministerie
LOVT heeft contact gehad met VWS. Tijdens dit punt schakelt men over op punt 6, vanwege
binnenkomst bestuur Meander.
e. algemeen
website
niet behandeld
Rooster van aftreden
Er wordt gesproken over wie de taak als voorzitter op zich gaat nemen in november.
Kalender/mailinfo
niet behandeld

8.

9.

Adressen-/mailbestand/opslag
niet behandeld
Rondvraag
niet behandeld
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

