Marco van Es nieuwe toezichthouder bij LOC
Waardevolle zorg
Geplaatst op 10 januari 2022

Per 1 januari 2022 treedt Marco van Es toe tot de raad
van toezicht van stichting LOC Waardevolle zorg. Marco
neemt de zetel van vertrekkend voorzitter Pieter Vos in.
Het voorzitterschap wordt overgenomen door Monique
van den Hoed. Zij is al langer lid van de raad van toezicht.
Marco van Es heeft veel ervaring binnen verschillende delen
van de zorg en vanuit verschillende functies bijgedragen aan
betere zorg. Opgeleid als sociaal werker is hij begonnen in
de geestelijke gezondheidszorg, waarna hij leidinggevende
functies vervulde en vervolgens regiodirecteur is geweest bij
een instelling voor mensen die doof of slechthorend zijn
en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Sinds 1 mei
2021 is Marco bestuurder van Fokus, een organisatie die
mensen met een fysieke beperking ondersteunt in het
dagelijks leven.
Als toezichthouder wil Marco een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de gezondheidszorg naar een meer waardegedreven perspectief, waar productie en
financiën ondergeschikt zijn aan wat mensen nodig hebben. Hij is ervan overtuigd dat medezeggenschap
een belangrijke rol in deze ontwikkeling zal spelen. Daarnaast is hij zeer geïnteresseerd in de
vernieuwingsbewegingen die LOC sinds een aantal jaar ondersteunt. Hij zal hier vanuit zijn brede ervaring
in de zorg in meedenken.
Coördinatoren Marthijn Laterveer en Thom van Woerkom kijken uit naar de samenwerking met Marco
binnen de raad van toezicht: “We hebben Marco leren kennen als een zeer gedreven en idealistisch
persoon, die een bestuurlijke perspectief meebrengt in het toezicht.”

https://www.clientenraad.nl/nieuws/marco-van-es-nieuwe-toezichthouder-bij-loc-waardevolle-zorg/

Met het toetreden van Marco van Es telt de raad van toezicht van LOC weer vier leden. Meer informatie
over de andere leden van de raad van toezicht is hier te vinden.
Pieter Vos heeft als voorzitter van de raad van toezicht een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van
LOC naar een netwerkorganisatie die gericht inzet op het realiseren van de visie Waardevolle zorg. In het
eindejaarsnummer van Zorg & Zeggenschap staat een afscheidsinterview met Pieter Vos.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
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