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Notulen vergadering CUR  
Datum: 06-03-2018,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Angela van Hecke, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Esmeralda Leydekkers, Cynthia Roos (secretaris), 
Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter) 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving:  
CUR: geen 
 
 

Nr. Wat Wie Deadline/S.v.Z. 

1-20180306 Vragen over renovatie De Schakel uiterlijk 16/3 bij DB aanleveren; uiterlijk 19/3 reactie naar 
CvB; procesgang tijdens agenda-overleg 12/3 bespreken 

CUR/cie Financiën 
DB 

20180316 
20180312 

2-20180306 Tijdens het agendaoverleg zal het DB naar het aangepaste faciliteringsbesluit vragen en hoe 
de aangepaste facilitering in de organisatie wordt gecommuniceerd>het lijkt de CUR het beste 
dat de 4 leidinggevenden, waar het om gaat persoonlijk worden benaderd. 

DB 20180312 

3-20180306 Mail aan Het Balkon nazoeken en opnieuw sturen. DB 20180312 

4-20180306 Adviesraad 2/4 wordt 5/4 (aanpassen in verslag 22/2) met inloop vanaf 19.00 en starten om 
19.30; Caroline (vrz) + Esmeralda (Q&A) zullen als CUR afgevaardigden op locatie Het Anker 
Vlaardingen (checken nog) aanwezig zijn. Onderwerpen: veiligheid- en gezondheidsbeleid en 
ideeën over hoe de Adviesraad laagdrempeliger te maken.  
Mededeling dat Adviesraad 24/4 wordt gecancelled, omdat deze te dicht zit op 5/4. 

DB 20180319 

5-20180306 Zorgen/vragen rondom Personenregister Kinderopvang kort op de mail naar de ambtelijk 
secretaris, die dit namens de CUR zal doorsturen aan het CvB. 

CUR 20180319 

6-20180306 Uiterlijk 19/3 definitieve advies Meerjarenbegroting CUR uitbrengen. Sander/Mirjam 20180319 

7-20180306 Tijdens het agenda-overleg met het CvB 12/3 een toelichting vragen op Loondifferentiatie 
lerarentekort om vervolgens op 19/3 tijdens de vergadering dit verder te bespreken 

DB 20180312 

8-20180306 Agenda-overleg 12/3: 
-5 min. kennismaking met Annet van Bemmel (HR manager) en later bij HR-onderwerp in CUR; 
-DPO en hoe registratie plaatsvindt van decentraal gemaakte afspraken zoals een zorgverz.;  
-Adviesraad;  
-RvT;  
-proces instemmingsaanvraag Renovatie De Schakel;  
-Veiligheid- en gezondheidsbeleid;  
-I-FOURC;  
-Functiehuis;  
-Preventiemedewerker; 
-Avonturijn; 
-Doordecentralisatie; 
-Aanpassing besluit facilitering CUR;  
-Aanbeveling vertrouwenspersoon integriteit vanuit CUR; 
-Interne auditing (korte visie door Miriam Wesemann delen op 19/3 en voor zomer 
uitgebreide toelichting);  
-Proces strategisch beleid (wegens vele onderwerpen graag eerst schriftelijk voorstel van HH. 

DB 20180213 

1-20180108 Instemmingsbrief Veiligheid- en gezondheidsbeleid maken. i.o.m. Caroline/Esmeralda om ook 
naar de Adviesraad te sturen. 

Caroline/Esmeralda/Mirjam 20180312 

2-20180108 Instemmingsaanvraag bewerkersovereenkomst I-FOURC : na vergadering beantwoording 
vragen ontvangen; indien commissie akkoord is kan instemmingsbrief opgemaakt worden. 

Saraab/Daniëlle/Mirjam 20180312 

3-20180108 Ter info memo Avonturijn: in afwachting van adviesrapportage die in februari toegestuurd zou 
worden; tijdens agenda overleg bespreken. 

Lennert Verhoog/ Cynthia 
Roos 

20180319 

5-20180108 Besluit facilitering CUR laten aanpassen op uren AS; tijdens agenda overleg bespreken Cynthia Roos 20180312 

8-20180108 Doordecentralisatie: wanneer komt adviesaanvraag? Mail gestuurd naar CvB  Sander Halkes 20180319 

7-20171214 Nota Functiehuis: in afwachting van CvB; tijdens agenda overleg bespreken CvB 20180319 

9-20171214 Angela van Hecke onderzoekt welke externe bureau’s een VPI beschikbaar hebben. Half 
januari wordt het resultaat in de CUR-vergadering  besproken en in de februari vergadering 
met het CvB. 
Vrijdag 9/3 concreet voorstel van Angela aan CUR nav inventarisatie belronde 3 kandidaten. 

CUR 20180309 

3-20171106 Nota/instemmingsaanvraag benoeming preventiemedewerker: in afwachting van CvB CvB 20180319 

4-20171106 In mei 2018 komt er nieuwe wetgeving AVG (algemene verordening gegevens bescherming); 
het CvB is via een werkgroep hier mee bezig en als e.e.a. in kaart is gebracht, trekt het CvB de 
CUR er ook bij. 

CvB Januari 2018 

5-20171106 Wijzigingen inz. VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen bij de CUR. CvB 2018 



   
 

 2  
 

13-20171106 Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren CvB 2018 

15-20171106 Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR. CvB 20180205 

5-20170906 Terugkoppeling resultaat interne audits aan CUR in een volgende vergadering; afspraak om 
eerst met commissie te bespreken en korte toelichting op 19/3; tegen zomer uitgebreide 
toelichting in CUR vergadering 

CvB 
CUR 

20180319 
Juni 2018 

16-20170906 Overzicht interne wijzigingen managers kinderopvang> Mirjam vraag Denise om CUR mee te 
nemen. 

Mirjam Kool continu 

    
 
1. Opening, vaststellen agenda  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering; de agenda wordt met onderstaande aanvullingen vastgesteld. 
- 27/2 binnengekomen: instemmingsaanvraag renovatie De Schakel; 
- 1/3 binnengekomen: adviesaanvraag meerjarenbegroting; 
- 6/3 binnengekomen: ter info beloningsdifferentiatie leraren; 
- 6/3 tijdens vergadering: personenregister kinderopvang via CUR-lid. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
- Avonturijn: adviesrapport februari is nog niet door CUR ontvangen; 
- Doordecentralisatie: CUR is na 7/2 niet verder geïnformeerd en heeft geen uitnodiging ontvangen voor een sessie met de 
 andere betreffende medezeggenschapsorganen begin maart; 
- De Schakel: met CvB afstemmen of de ter instemming binnengekomen samenwerkingsovereenkomst instemmingsplichtig of 
 adviesplichtig is. De achterban blijkt nog steeds zorgen te hebben, zoals wat er gebeurt als de gemeente zijn handen er vanaf 
 trekt. De CUR-leden leveren uiterlijk 16/3 vragen hierover aan bij het DB om ze te kunnen benoemen tijdens de CvB-CUR 
 vergadering 19/3. De commissie Financiën werpt ook nogmaals een blik op de instemmingsaanvraag en licht toe dat er een 
 risicoparagraaf is beschreven. Het risico bedraagt max. €30.000 en is voor 30 jaar vastgelegd en afgekocht; als Un1ek gaat 
 krimpen wordt dit een issue. Verder dient er onderscheid gemaakt te worden tussen het project De Schakel en het 
 project Decentralisatie.  
 Actie CUR/cie Financiën: vragen over renovatie De Schakel uiterlijk 16/3 bij DB aanleveren; uiterlijk 19/3 reactie naar CvB; 
 procesgang tijdens agenda-overleg 12/3 bespreken; 
- Facilitering CUR: het DB heeft aan het CvB teruggekoppeld dat de uren van de ambtelijk secretaris niet correct zijn opgenomen 
 en dat dit nog aangepast dient te worden. Actie DB: tijdens het agendaoverleg zal het DB naar het aangepaste 
 faciliteringsbesluit vragen en hoe de aangepaste facilitering in de organisatie wordt gecommuniceerd>het lijkt de CUR het beste 
 dat de 4 leidinggevenden, waar het om gaat persoonlijk worden benaderd. 
- Stichting Blosse (ca. 30 locaties): het DB geeft een terugkoppeling van het overleg met hun DB; het was een uitwisseling van 
 ervaringen. Blosse is per 1/1/18 gefuseerd en op zoek naar hoe het beste de medezeggenschap in te richten.  
- Invulling CUR-commissies: alle CUR-leden geven aan op hun plek te zitten; nieuw CUR-lid Esmeralda haakt aan bij de commissie 
 Financiën/Huisvesting.  
- RvT 5/3: terugkoppeling DB van het overleg met hun DB; gesprek ging over kwaliteit en werkdruk; 4-jarig beleidsplan met focus 
 op kwaliteitszorgsysteem, het interne auditverhaal met daarin de managementrapportages meegenomen en dat in elkaar 
 gevlochten. De CUR vindt de toonzetting bij de interne auditing belangrijk voor hoe de auditing wordt ervaren. 
 Wat de werkdruk betreft zal de RvT bij het CvB aanhalen om niet alles te groot op te pakken. 
 Aandachtspunt vanuit RvT is dat de CUR DB-bezetting uit 2 ouders bestaat; zij zien graag een vicevoorzitter uit de 
 personeelsgeleding aanhaken. Een ander aandachtspunt vanuit de RvT is om kritisch te zijn op het feit dat de CUR 2 leden 
 heeft vanuit het Servicebureau en niet vanuit het werkveld. 
- HKZ-certificering: een CUR-lid meldt dat vandaag dit certificaat is behaald met de ontvangen opmerking dat het zelfs 
 eenvoudiger mag; 
- Evaluatie kick-off 31/1: er zijn een 6-tal doelen afgesproken. Kort wordt geëvalueerd wat de CUR-leden als vervolg hiermee 
 willen. Afgesproken wordt om er eerst mee aan de slag te gaan alvorens een nieuwe training af te spreken. Misschien is het 
 zinvol om rond de zomer een evaluatiemoment in te lassen. De coach bespreekt de kick-off vrijdag met Angela, omdat zij 
 tijdens de kick-off afwezig was.   
 Verder wordt nog aangehaald om ook het teambuildingsaspect aandacht te geven door middel van bijvoorbeeld een 
 etentje/escaperoom. 
 
Mededelingen CUR: 
Geen. 
 
3. Notulen CUR d.d. 8 januari 2018 
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De notulen zijn per 19/1/18 online vastgesteld. De actielijst wordt geactualiseerd. 
 
4. Adviesraad 
Voor terugkoppeling zie het verslag 22/2. Dit is niet naar de Adviesraad gestuurd, omdat de geplande Adviesraad op 2e Paasdag 
nog aangepast moet worden>wordt donderdag 5 april. 
Besproken wordt dat een Q&A i.p.v. uitgebreide notulen voldoende is voor een volgende keer. 
De bijeenkomst werd belangrijk en als leuk ervaren. Dit zou men meer rondbazuinen omdat meer opkomst belangrijk is.  
De Adviesraad wordt als hoogdrempelig ervaren, maar is het uiteindelijk niet. De ingebrachte agendapunten waren Kindplanner, 
Stakingswerkgroep en Data Protection Officer, maar dit laatste speelt nog niet op locaties 
-Een terugkerende vraag van Het Balkon kwam over de rekening van de activiteitencommissie. De CUR heeft teruggekoppeld dat 
dit decentraal werd geregeld, maar die mail is blijkbaar niet aangekomen en de mail daarop of Het Balkon tevreden was met het 
antwoord wel.  
Actie DB: mail aan Het Balkon nazoeken en opnieuw sturen. 
Actie DB: Adviesraad 2/4 wordt 5/4 (aanpassen in verslag 22/2) met inloop vanaf 19.00 en starten om 19.30; Caroline (vrz) + 
Esmeralda (Q&A) zullen als CUR afgevaardigden op locatie Het Anker Vlaardingen (checken nog) aanwezig zijn. Onderwerpen: 
veiligheid- en gezondheidsbeleid en ideeën over hoe de Adviesraad laagdrempeliger te maken.  
Mededeling dat Adviesraad 24/4 wordt gecancelled, omdat deze te dicht zit op 5/4. 
 
Een CUR-lid vraagt welke consequenties de invoering van het Personenregister Kinderopvang heeft voor Un1ek. Vanaf 1/3 
dienen alle medewerkers van de Kinderopvang zich hierbij te registreren en heb je automatisch een geldige VOG voor 2 jaar 
(kosten €33,85 bij online aanvragen). Echter mensen die incidenteel bij een Kinderopvang komen, dienen ook een VOG te 
hebben, hetgeen betekent dat als Onderwijs over de vloer komt bij Opvang in 1 pand, Onderwijs zich dient te registreren. Al het 
personeel binnen een IKC dient dan een nieuwe VOG aan te vragen. 
Actie Daniëlle: zorgen/vragen rondom Personenregister Kinderopvang kort op de mail naar de ambtelijk secretaris, die dit 
namens de CUR zal doorsturen aan het CvB. 
 
4A MEERJARENBEGROTING 
De commissie Financiën heeft de meerjarenbegroting met Arno Schippers besproken en goedgekeurd; alle opmerkingen zijn 
overgenomen.  
Actie Sander/Mirjam uiterlijk 19/3 definitieve advies CUR uitbrengen. 
 
4B loondifferentiatie leraren (toelichting 12/3 en 19/3) 
Een CUR-lid licht vanuit de Binnenkring Lerarentekort toe waar het ingebrachte stuk loondifferentiatie leraren vandaan komt.  
Het Ministerie van Onderwijs geeft in hun brief 5 punten aan voor de oplossing van het lerarentekort: 
1. Verhogen in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen; 
2.  Bevorderen van zij-instroom; 
3. Behoud leraren voor het onderwijs; 
4.  Activeren stille reserve; 
5.  Beloning en carrièreperspectief (inschaling cao PO). 
 
Actie DB: tijdens het agenda-overleg met het CvB 12/3 een toelichting vragen op Loondifferentiatie lerarentekort om vervolgens 
op 19/3 tijdens de vergadering dit verder te bespreken.  
 
5. Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) 
Un1ek is in zee gegaan met het bureau Vertrouwenspersonen Plus. 
De CUR zou een 2e aanbeveling voor een vertrouwenspersoon integriteit doen. 
Actie Angela: uiterlijk 9/3 laten weten aan CUR welke 3 kandidaten zijn gesproken a.d.h.v. welke criteria en wie de CUR het beste 
zou kunnen aanbevelen aan het CvB.  
 
6.  Veiligheid- en gezondheidsbeleid 
Het nieuwe aangepaste Veiligheid- en gezondheidsbeleid is door de CUR ontvangen en vragen zijn afdoende beantwoord.  
De CUR stemt unaniem in. 
Actie ambtelijk secretaris: i.o.m. Caroline/Esmeralda een instemmingsbrief opstellen om ook naar de Adviesraad te sturen. 
 
7. Bewerkersovereenkomst I-FOURC  
De CUR heeft nog geen reactie op de openstaande vragen ontvangen.  
Actie DB: tijdens agenda-overleg 12/3 stand van zaken I-FOURC bespreken. 
 



   
 

 4  
 

8. Volgende vergadering 
- Agenda-overleg CvB-DB: 12/3  
 Te bespreken: 5 min. kennismaking met Annet van Bemmel (HR manager) en later bij HR-onderwerp in CUR, DPO en hoe 
 registratie plaatsvindt van decentraal gemaakte afspraken zoals een zorgverzekering, Adviesraad, RvT, proces 
 instemmingsaanvraag De Schakel, Veiligheid- en gezondheidsbeleid, I-FOURC, Functiehuis, Preventiemedewerker, 
 aanpassing facilitering CUR, vertrouwenspersoon integriteit vanuit CUR, interne auditing (korte visie door Miriam Wesemann 
 delen op 19/3 en voor zomer uitgebreide toelichting), proces strategisch beleid (in kader hoeveelheid onderwerpen graag 
 eerst schriftelijk voorstel van Hesther Hill). 
- CvB-CUR: 19/3 
- Adviesraad: 5/4 
- CUR: 10/4 
 
11. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 

Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Sander/Caroline/Esmeralda)     

• P&O (Saraab/Daniëlle)    

• IKC en kwaliteit (Caroline, Angela en Lennert)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab)  

• Binnenkring lerarentekort (Daniëlle) 

 


