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Voorwoord 

Stichting UN1EK Onderwijs en Opvang biedt kinderopvang én onderwijs. In onze organisatie 
werken wij zo integraal mogelijk aan het aanbieden van een doorlopende leerlijn van 0-13 
jarigen. Wij treden naar buiten als één organisatie. Financieel gezien zijn opvang en 
onderwijs van elkaar gescheiden. Dit bestuursverslag betreft het verslag van onze 
kinderopvang.  
 
Korte samenvatting belangrijkste gebeurtenissen in 2021 
 
Corona 
Het jaar 2021 heeft voor een belangrijk deel in het thema van Corona gestaan. Het rijk heeft 
zich genoodzaakt gezien om de kinderopvang en gastouderopvang te sluiten van 16 
december 2020 tot 7 februari 2021. Onze BSO en peuteropvang is van 16 december tot en 
met 18 april 2021 gesloten geweest. 
 
Nieuw besturingsmodel 
Per 1 januari nieuw besturingsmodel ingevoerd. Onze opvanglocaties worden aangestuurd 
door de (IKC)-directeuren op de locaties. De opvang maakt deel uit van een IKC: een 
Integraal Kindcentrum. 
 

 
 
 
 
Nieuwe bestuurder 
Per 1 mei 2021 heeft de Raad van Toezicht de heer Barendregt benoemd als voorzitter 
College van Bestuur van UN1EK Onderwijs en Opvang. De heer Wiegeraad is tot 1 mei 2021 
interim-bestuurder van UN1EK Onderwijs en Opvang geweest. 
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Personeelstekort 
Naast Corona heeft de sector opvang te maken met een tekort aan personeel. Dit geldt niet 
alleen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam maar zien we helaas in het hele land. Wij 
zijn trots op wat ons personeel voor onze kinderen en voor elkaar heeft betekent in een jaar 
waarbij de werkdruk hoger dan ooit is geweest. Het bemensen van de groepen is afgelopen 
jaar de grootste uitdaging geweest. Veel collega’s hebben extra diensten gedraaid, zelfs op 
locaties van UN1EK waar zij niet regulier worden ingeroosterd.  
 
 
Leeswijzer voor het verslag 
 
In hoofdstuk 1 leest u een beschrijving van onze organisatie. In hoofdstuk 2 vindt u de 
verantwoording van ons beleid uitgesplitst over de thema’s kwaliteit, personeel en 
professionalisering, facilitair en huisvesting, financiën en de continuïteitsparagraaf. 
 
Wij hopen dat wij op deze manier een heldere verslaglegging doen van de opvang en het 
onderwijs dat wij in 2021 hebben geboden en de wijze waarop wij hebben samengewerkt 
met andere organisaties om gezamenlijk te komen tot de meest optimale ontwikkeling van 
de kinderen van wie de zorg voor opvang en onderwijs toevertrouwd hebben gekregen. Als 
u naar aanleiding van dit verslag vragen hebt of op een andere wijs de dialoog wilt aangaan, 
vernemen wij dit graag. 
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Het bestuur van UN1EK Onderwijs en Opvang 
 
 
Profielschets van het bestuur 
 
De heer Rien Wiegeraad heeft aangegeven de functie voorzitter College van Bestuur ad 
interim in te willen vullen tot 1 mei 2021. De Raad van Toezicht heeft de heer Niek 
Barendregt benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur/ bestuurder van UN1EK per 
1 mei 2021.  
 
De Raad van Toezicht heeft besloten om naar aanleiding van de geactualiseerde 
besturingsfilosofie de inrichting van de topstructuur en het besturingsmodel met ingang van 
1 januari 2021 te wijzigen. De statuten, reglementen en het managementstatuut 
zijn/worden hierop aangepast. 
 
Het bestuur handhaaft de Governancecode Kinderopvang 2019. In de Governancecode 
Kinderopvang 2019 wordt gesproken over het bestuur als over het interne toezicht gaat 
(zoals Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of aandeelhouders). 
 
Bij UN1EK Onderwijs en Opvang zijn de functies van bestuur en intern toezicht 
ondergebracht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. De functie van bestuur 
berust bij het College van Bestuur en de functie van intern toezicht bij de Raad van Toezicht.  
 
 
Hoe ziet de organisatie eruit 
 
De Raad van Toezicht heeft besloten de organisatiestructuur met ingang van 1 januari 2021 
te wijzigen. Er is een éénhoofdig College van Bestuur, een Dagelijks Bestuur bestaande uit 
twee clusterdirecteuren en een directeur bedrijfsvoering onder leiding van de bestuurder. 
Hierbij worden de (IKC)directeuren aangestuurd door de clusterdirecteuren en de 
afdelingshoofden van het Bestuursbureau door de directeur bedrijfsvoering.  
 
De IKC-directeuren geven integraal leiding aan een integraal kindcentrum. Op een IKC wordt 
zowel opvang als onderwijs aangeboden aan kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Het 
Managementteam (MT) op een locatie bestaat in ieder geval uit een IKC-directeur, een 
teamleider Opvang en een teamleider Onderwijs. 
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1.1 PROFIEL 

Missie, visie en kernactiviteiten 
 
Missie 
 
Samen leren, samen leven 
 
UN1EK wil kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun 
groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun 
omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen functioneren. 
 
Visie  
 
In onze visie beschrijven wij hoe we onze missie realiseren. Onze centrale waarden spelen 
daarin een belangrijke rol. Daarom staan ze in de beschrijving van onze visie vet 
weergegeven. 
 
Doorlopende ontwikkelingslijn in integrale IKC’s 
UN1EK gelooft in de kracht en meerwaarde van een doorlopende ontwikkelings- en leerlijn 
voor kinderen van 0-13 jaar. Dat doen we in onze IKC’s waar samen leren, samen leven en 
samen werken naadloos in elkaar overvloeien. 
 
We zien onszelf als een belangrijke mede-opvoeder van de kinderen die aan ons zijn 
toevertrouwd en werken van harte samen met iedereen die er in hun leven toe doet. Dat 
zijn primair de ouders/verzorgers, maar ook alle andere formele en informele partijen. We 
vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers en andere belanghebbenden ons als een 
betrouwbare partner zen in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Verbinding is 
hierbij onze unieke waarde. 
 
We zijn herkenbaar UN1EK 
Met een heldere focus op onze missie maken we de impact van ons handelen zo groot 
mogelijk. Het verschil maken in een veranderende wereld vraagt om flexibiliteit en lef. Deze 
centrale waarden in de visie van UN1EK brengen we over door ze vóór te leven. Ze staan 
centraal in de herkenbare unieke wijze waarop wij ons werk doen. 
 
Alle IKC’s delen de identiteit en pedagogische uitgangspunten van UN1EK, maar geven daar 
op hun eigen wijze invulling aan. Daarmee is ieder IKC herkenbaar UN1EK. 
 
Iedereen is welkom! 
Om onze missie waar te kunnen maken is het belangrijk dat onze IKC’s een afspiegeling zijn 
van de wereld waarin we met elkaar leven. Dat maakt dat we gastvrij zijn. Al onze 
medewerkers, onze kinderen en hun ouders voelen zich thuis bij UN1EK, ondanks hun 
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uiteenlopende achtergronden, talenten en beperkingen en geloven. We sluiten niemand 
buiten. 
 
We gaan met respect met elkaar om en met alles wat de aarde ons te bieden heeft. 
 
Samenvattend 
Gastvrijheid en respect vormen de basis van ons handelen, lef en flexibiliteit het hart en het 
constant werken  aan verbinding is de rode draad. 
 
Kernactiviteiten 
 
De kernactiviteiten van UN1EK zijn het verzorgen van (speciaal) basisonderwijs en opvang. 
De kern van het aanbod is de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 
jaar. Ons aanbod krijgt voornamelijk vorm in Integrale Kindcentra (IKC’s) waarin opvang en 
onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Hoewel de focus in het primaire proces dus ligt op 
de integraliteit van het aanbod zijn de financierings- en verantwoordingsstromen strikt 
gescheiden. 
 

Strategisch beleidsplan 
 
De realisatie van de missie en visie van UN1EK vraagt ook om efficiënt, effectief en adequaat 
werkende ondersteuning en structuur. Eind 2019 is het programma Het Fundament gestart. 
In een aantal onderliggende themagroepen worden alle relevante en kritische processen van 
UN1EK verbeterd. Voor het programma Het Fundament trekken we maximaal twee jaar uit, 
ondertussen werken we ook aan de implementatie van ons strategische beleidsplan 
Koers24.  
 
In de komende beleidsperiode blijven we ons inzetten op de verdere ontwikkeling van ons 
integrale aanbod. Dit staat beschreven in ons strategisch beleidsplan KOERS24. We blijven 
dus een organisatie in transitie. Die transitieopgave hebben we gedefinieerd in vier 
strategische beleidslijnen: 

1. Interprofessionele samenwerking; 
2. Een zorgnetwerk rondom het kind; 
3. Kennisvorming en -deling; 
4. Profilering als aantrekkelijk werkgever. 

 
KOERS24 is opgenomen in de bijlagen bij dit bestuursverslag. 

Toegankelijkheid & toelating 
Zoals in onze visie is aangegeven is Iedereen welkom! Om onze missie waar te kunnen 
maken is het belangrijk dat onze IKC’s een afspiegeling zijn van de wereld waarin we met 
elkaar leven. Dat maakt dat we gastvrij zijn. Al onze medewerkers, onze kinderen en hun 
ouders voelen zich thuis bij UN1EK, ondanks hun uiteenlopende achtergronden, talenten en 
beperkingen en geloven. We sluiten niemand buiten. 
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1.2 ORGANISATIE 

Contactgegevens 
 
Contactgegevens: 
UN1EK Onderwijs en Opvang 
Emmastraat 45, 3134 CG, Vlaardingen 
Postbus 3014, 3130 CA, Vlaardingen 
Bestuursnummer Stichting UN1EK Onderwijs: 41338  
T: 010 - 435 56 11 
E: info@un1ek.nl 
www.un1ek.nl 
 
Contactpersoon: 
Tamara Stoltz 
Bestuurssecretaris 
E: t.stoltz@un1ek.nl 
T: 010- 312 20 25 

Bestuur 

Naam Functie 
Nevenfuncties 

betaald / onbetaald 
Aandachtsgebied en / 

of commissies 
Dhr. Niek Barendregt Voorzitter CvB  Lid RvT Stichting 

Cultuureducatie 
(SCE), betaald 

 Lid renumeratie-
commissie PO-
raad, onbetaald 

 

Opvanglocaties 
 
OW IKC Kethel Vlaardingseweg 23  
BSO  3121 JM Schiedam  
PSZ  010-471 2219  
 
OW IKC De Regenboog Zwaluwstraat 15  
BSO   3145 NG Maassluis  
PSZ  010-591 4791  
     
     
OW IKC Ichthus Steenen Dijck  
BSO  nr.1 OW  
HEDO  nr. 4 BSO  
  nr. 7 HEDO  
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  3146BX Maassluis  
  010-591 4605  
     

OW IKC de Kindertuin 
Guido Gezellestraat 
28-30  

BSO,   3141BH Maassluis  
HEDO  010-592 8880  
PSZ    
    

OW IKC Het Balkon 
Jacob van 
Heemskercklaan 68  

PSZ   3144DK Maassluis  
BSO  010-742 1220  
HEDO     
    
OW IKC De Groene Hoek Dennendal 141  
BSO  3142LC Maassluis  
  010-592 0075  
     
PSZ Klavertje PSZ Kruidenpad 4  

BSO BSO Kruidenpad  
3137WD 
Vlaardingen  

  010 474 6835  
    
OW IKC De Ark Lissabonweg  
HEDO  2-4 KOV  
  6-8 OW  
  3137LR Vlaardingen  
  010-474 1665  
     
OW   Baarnhoeve 4  
BSO  3137RL Vlaardingen  
PSZ     
     
OW IKC ‘t Ambacht Chrysantstraat 7  
BSO   3135HG Vlaardingen  
PSZ  010-435 2399  
     

HEDO   
Pompenburgsingel 
91  

  3135PS Vlaardingen  
  010-4604202  
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OW   Goudsesingel 100  
BSO  3135CC Vlaardingen  
  010-4604595  
    
OW IKC Het Spectrum Boslaan 1  
BSO   3134XC Vlaardingen  
  010 435 6608  
     
HEDO IKC Het Spectrum Krentenmik Hofsingel 74  
   3134VH Vlaardingen  
  010 435 7232  
     
OW IKC Het Spectrum Wilhelminastraat 19  
PSZ   3134CR Vlaardingen  
  010 435 4293  
     

OW IKC De Schakel 
Van Boisotstraat 
20+22  

BSO  
3132XM 
Vlaardingen  

PSZ  010-435 3396  
HEDO     
    
OW IKC Dr. H. Bavinck Da Costastraat 26  
BSO   3131GC Vlaardingen  
PSZ  010-435 3695  
     

OW IKC Het Visnet 
Stationsstraat 
(helft)115 + 117  

BSO   3131PS Vlaardingen  
PSZ  010-435 6709  
     
OW IKC VanKampen Paterstraat 1  
PSZ   3131CS Vlaardingen  
  010-435 6696  
     
OW IKC VanKampen Curacaolaan 51-53  
HEDO  3131XC Vlaardingen  
BSO  010 234 0665  
     
OW iKC VanKampen Willem Pijperstraat 1  
  3131EV Vlaardingen  
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  010-435 6696  
     
OW IKC Pr. Willem Alexander Gansfoortstraat 1  

BSO  
3132EM 
Vlaardingen  

HEDOPSZ  010-434 1414  
     
hedo activiteiten groep De Heemtuin Heemtuinpad 2  
  Vlaardingen  
  010-3123806  
    
     

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap 
 
UN1EK heeft een Centrale UN1EK Raad (CUR): het centrale medezeggenschapsorgaan voor 
ouders en medewerkers. UN1EK heeft daarmee, als eerste organisatie voor opvang en 
onderwijs in Nederland, een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en 
medewerkers van opvang en onderwijs.  
 
Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie 
kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in 
de centrale UN1EK raad, de CUR. De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een 
evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang: twee ouders 
vanuit de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee 
medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de 
personeelsgeleding opvang. De CUR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. 
 
Het college van bestuur en de IKC-directeuren hebben in de nieuwe structuur één 
aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. 
Ouders en medewerkers kunnen krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan.  
 

 
 
In de reglementen is vastgelegd dat bij 
adviesaanvragen wordt uitgegaan van de 
optelsom van de medezeggenschapsrechten 
voor ouders en medewerkers, die voor 
onderwijs en opvang van toepassing zijn. Het 
hoogste recht geldt. (instemmingsrecht gaat 
boven advies- en informatierecht). 
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Er is een Adviesraad ingesteld die de CUR voorziet van wat er in de organisatie leeft en input 
geeft om tot een gedegen besluitvorming te kunnen komen. Ook kan de input een 
signaleringsmoment vormen naar het CvB. 
 
Het jaarverslag van de CUR is apart bijgevoegd. 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 
 

Organisatie of groep 
Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of samenwerking 

en de ontwikkelingen hierin 

Gemeente 
Maassluis, 
Vlaardingen, 
Schiedam 

Voor- en vroegschoolse educatie als onderdeel van het Preventie 
Onderwijsachterstandenbeleid. 

GGD Inspecties van onze opvanglocaties 
Jeugdzorg Alhoewel dit vanuit de opvang minder vaak voorkomt dan vanuit 

onderwijs is er vanuit de opvang wel overleg met jeugdzorg. 
Klantenservice 
UN1EK 

Onze klantenservice heeft naast het personeel op de locaties het 
meeste contact met ouders n.a.v. vragen van ouders. 

Klachtenbehandeling 
 
Hoeveel klachten en meldingen zijn er in het verslagjaar binnengekomen? 
Er zijn in totaal 8 klachten kinderopvang binnengekomen. 
 
Wat is met deze klachten gedaan? 
Alle klachten zijn netjes binnen 10 dagen afgehandeld. Het klachtenverslag opvang 2021 
vindt u op onze website: https://un1ek.nl/klachten 
 
Het Klachtenbeleid is te vinden op onze website:  https://un1ek.nl/klachten 
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Juridische structuur 
 
De juridische structuur van UN1EK Onderwijs en Opvang ziet er als volgt uit: 

 

 

 
KvK 61185302 

Stichting UN1EK Onderwijs 
en Opvang 

Bevoegd gezag:  

Niek Barendregt 

KvK 24290419 

Stichting UN1EK Onderwijs 

 

KvK 41132334 

Stichting UN1EK Opvang 
en Opvoeding 

KvK 24416286 

UN1EK opvang en 
opvoeding holding B.V. 

KvK 24416445 

UN1EK kinderopvang B.V. 

 

KvK 24416321 

Groot in Klein B.V. 

 

KvK 54421705 

School XL 

 

 
 
 

Governance 

Functiescheiding 
 
Bij UN1EK Onderwijs en Opvang zijn de functies van bestuur en intern toezicht 
ondergebracht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. De functie van bestuur 
berust bij het College van Bestuur en de functie van intern toezicht bij de Raad van Toezicht.  

Code Goed Bestuur 
Het bestuur handhaaft de Governancecode Kinderopvang 2019. In de Governancecode 
Kinderopvang 2019 wordt gesproken over het bestuur als over het interne toezicht gaat 
(zoals Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of aandeelhouders). 
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De Governancecode Kinderopvang 2019 is te vinden op 
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/dienstverlening-en-bedrijfsvoering-
kinderopvang-organisatie-ondernemer/governance-code-bestuurlijk-toezicht-kinderopvang/  
 
Het managementstatuut is te vinden in de bijlagen. 
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2. Verantwoording van het beleid 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende 
beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & 
facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen uit strategisch beleidsplan gesteld zijn, 
staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en 
risicobeheersing. 

2.1 OPVANG & KWALITEIT 

 
 
Kwaliteit opvang 

UN1EK Opvoeding & Opvang is HKZ gecertificeerd. Dit keurmerk garandeert duurzame 
kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Een externe, onafhankelijke partij toetst de 
organisatie op vooraf gestelde kwaliteitsnormen. 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie en opbrengstgericht werken 

Op alle locaties voor hele dagopvang en in alle peuterspeelzalen wordt Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden.  

Het doel van VVE is het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 
2 tot 6 jaar. VVE bestaat uit een aantal instellingsgerichte, educatieve programma’s die 
beginnen in de voorschoolse periode (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) en doorlopen in 
groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Voorbeelden van programma’s zijn ‘Uk en Puk’ en 
‘Startblokken’. Deze programma’s worden in doorgaande lijn met de basisschool uitgevoerd. 
Zowel de methode, de thema’s als de activiteiten (bijvoorbeeld in het kader van feesten en 
thema-afsluitingen) sluiten op elkaar aan en worden onderling afgestemd. Binnen de 
programma’s wordt aan de vier SLO doelen gewerkt: Taal, Rekenen, Motoriek en Sociale 
vaardigheden.  

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van een observatie- en 
registratie instrument in de doorgaande lijn met de basisschool. Daarvoor gebruiken we de 
instrumenten BOSOS en KIJK!. 

De observaties worden met ouders besproken en overgedragen aan de basisschool. Indien 
het over doelgroepkinderen gaat, vindt de overdracht plaats door middel van een gesprek 
tussen de pedagogisch medewerker en een medewerker van de basisschool, de 
zogenaamde warme overdracht. Overige overdrachten vinden plaats via schriftelijke 
rapportages. 
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De geobserveerde gegevens van de ontwikkeling van peuters worden gebruikt om 
doelgericht te werken en zo de talenten van kinderen maximaal te benutten. Systematisch 
worden groepsplannen gemaakt voor taal en rekenen. Zo wordt van jongs af aan gewerkt 
aan de optimale ontwikkeling van kinderen om achterstanden te voorkomen. 

Voor 2021 stond voor de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam de uitwerking van 
de rol van de VVE coach op de agenda. Op basis van de uitwerking is er geworven voor VVE 
coaches, welke in 2022 zullen gaan starten.  

Inspectie 
Alle locaties zijn door de GGD, met aangepaste werkwijze voor toezicht, in verband met de 
geldende Corona maatregelen, bezocht. Via het Landelijk register kinderopvang zijn alle 
rapportages in te zien: 
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/houder/9c6eaedd-cec9-4ffc-
ab36-86b6e7e1be81  
 
In 2021 is op slechts één locatie handhaving geadviseerd.  

Visitatie 
In 2021 hebben er geen visitaties plaatsgevonden. 

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING  

Doelen en resultaten 
UN1EK academie 
In de besturingsfilosofie zijn uitgangspunten benoemd van waaruit samen leren, samen 
leven, samen werken belangrijke uitgangspunten zijn om als medewerker jezelf persoonlijk 
en professioneel te  ontwikkelen. Hierbij geven zij (zelf)bewust invulling aan eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling.  Om een aantrekkelijk werkgever te 
zijn met voldoende bevoegd personeel wil UN1EK een UN1EK academie opzetten. Het doel 
hiervan is ontwikkelen van medewerkers binnen het gebied waarin zij floreren. Tevens is dit 
een middel om de medewerker te binden aan de organisatie. Geen enkele medewerker 
staat graag stil en al zal de ene medewerker ambitieuzer dan de andere zijn, UN1EK wil elke 
medewerker de kans geven zich te kunnen ontwikkelen. Op dit moment worden de 
opleidingen van medewerkers nog decentraal geregeld en wordt dit op elke locatie op een 
andere manier vorm gegeven. UN1EK wil één centrale aanpak waarbij het voor iedere 
medewerker duidelijk is welke mogelijkheden er binnen de stichting zijn en waarbij elke 
medewerker gelijke kansen krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.  
Het doel is op dit moment nog in de beginfase van de ontwikkeling. Na de zomervakantie zal 
er gestart worden en zal er gekeken worden op welke manier de UN1EK academie vorm 
gegeven kan worden en wat hiervoor nodig is.  
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Gesprekkencyclus 
UN1EK wil een organisatie nastreven, die in balans is, zichzelf voedt, een hoge kwaliteit 
nastreeft en betrouwbaar is. De kwaliteit van ons werk staat of valt met de kwaliteit van 
onze medewerkers en leidinggevenden. Un1ek wil graag vanuit gezamenlijkheid, ieder de 
eigen regie geven en vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, toewerken naar 
vakbekwame en excellente medewerkers. De gesprekkencyclus is een hulpmiddel om op 
systematische wijze samen met de medewerker in gesprek te blijven over ontwikkeling, 
kwaliteit, professionaliteit, welbevinden en wederzijdse verwachtingen. In deze setting kan 
de medewerker zich continu ontwikkelen en talenten te ontwikkelen. UN1EK biedt de 
medewerkers persoonlijke en/of professionele groei; voor onze kinderen, maar ook voor 
onszelf. De gesprekkencyclus is ontwikkeld met het oog op de ontwikkeling van kwaliteiten, 
talenten en specialismen van alle medewerkers van UN1EK – medewerkers bestuursbureau 
en medewerkers op het IKC. Binnen UN1EK wensen wij vooral vanuit vertrouwen ruimte te 
geven aan de ontwikkeling en professionele groei van onze medewerkers. Dit vraagt het 
kunnen tonen van persoonlijk leiderschap en besef van eigenaarschap waarbij zelfreflectie 
en eigenaarschap hand in hand gaan om de beste versie van jezelf te worden! In principe is 
dit hetzelfde proces waarbij de groei en ontwikkeling van (aan onze zorg toevertrouwde) 
kinderen tot zelfbewuste en zelfverzekerde personen wordt gestimuleerd en 
verantwoordelijkheid te nemen, verantwoording af te leggen naar elkaar, naar de 
organisatie en de samenleving. Daar ligt voor alle medewerkers van UN1EK een uitdaging: 
“Samen leren, Samen Leven, Samen werken! 
 
Op dit moment is dit doel in een vergevorderd stadium. De gesprekkencyclus is ontwikkeld 
en van september tot en met december zullen alle medewerkers uitleg krijgen over de 
gesprekkencyclus. De leidinggevende zullen coaching krijgen zodat zij leren op welke manier 
zij de gesprekken het beste kunnen voeren. Per 1 januari 2023 zal de gesprekkencyclus 
daadwerkelijk in gebruik genomen worden. In september 2023 zal het geëvalueerd worden 
en indien nodig bijgeschaafd. Vervolgend zal de gesprekkencyclus periodiek geëvalueerd en 
indien nodig aangepast worden. Dit de gesprekkencyclus periodiek te evalueren zorgt 
UN1EK ervoor dat de cyclus blijft passen bij de stichting en diens medewerkers en is deze 
klaar voor de toekomst.  
 
Hybride werken 
Een direct gevolg van de Corona pandemie is het hybride werken. Medewerkers van het 
bestuursbureau hebben voor langere periodes vanuit huis hun werkzaamheden moeten 
uitvoeren. De flexibiliteit die de medewerkers hiermee lieten zien heeft ertoe geleid dat het 
volledig werken op kantoor steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Steeds meer 
organisaties kiezen voor hybride werken en ook UN1EK is bezig met het ontwikkelen van 
beleid om hybride te gaan werken. Voor het personeel betekent dit een andere manier van 
werken waarbij er gekeken moet worden om een goede balans te creëren tussen thuis 
werken en op kantoor werken. Hybride werken maakt onderdeel uit van aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden om medewerkers hun werk goed en met plezier uit te laten voeren. 
Onderdeel van hybride werken is het creëren van een prettige werkomgeving, een goede 
werksfeer en een professionele werkcultuur. Door het creëren van een prettige 
werkomgeving wil UN1EK buiten naar binnen halen.  
UN1EK is van mening dat hybride werken een positieve uitwerking heeft op de vitaliteit van 
medewerkers omdat dit een betere balans tussen werk en privé creëert. Onderdeel hiervan 
zijn het flexibel om kunnen gaan met de werktijden.  
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Met het invoeren van hybride werken wil UN1EK een positieve bijdrage leveren aan het 
milieu. Doordat medewerkers niet meer dagelijks naar kantoor hoeven af te reizen, zal er 
minder woon-werk verkeer zijn welke een bijdragen aan een beter milieu. 
 
Op dit moment is dit doel nog in ontwikkeling. Er is een projectgroep opgericht welke de 
eerste stappen heeft gezet om beleid te maken op het gebied van hybride werken. 

Toekomstige ontwikkelingen 
 
Het personeelstekort zal voorlopig nog voor lange periode een probleem zijn. Op dit 
moment is de werving van UN1EK passief. Er wordt een vacature uitgezet en vervolgens 
wordt er gewacht op de reacties die binnen komen. Om de krapte op de arbeidsmarkt het 
hoofd te kunnen bieden zal UN1EK dit beleid moeten gaan veranderen en dit gaat zij ook 
doen. UN1EK is op dit moment de procedure gestart om een recruiter te werven. Deze 
recruiter zal het huidige werving- en selectie beleid gaan vernieuwen en een andere manier 
van werven gaan ontwikkelen. In plaats van passief, gaat UN1EK actief werven en zelf 
potentiële kandidaten sourcen. Door actief op zoek te gaan en het werving- en 
selectiebeleid te vernieuwen zal UN1EK beter in staat zijn om ook in de toekomst voldoende 
bevoegde leerkrachten en ondersteuners binnen de stichting werkzaam te hebben.  

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 
 
Corona 
Corona heeft een grote stempel gedrukt op de personele bezetting het afgelopen jaar. 
Enerzijds is het ziekteverzuim hierdoor erg gestegen, waardoor er bezettingsproblemen 
waren. Deze bezettingsproblematiek was er natuurlijk al door het personeelstekort, maar 
werd versterkt doordat medewerkers uitvielen met Corona of in quarantaine moesten. Dit 
heeft als gevolg gehad dat de rek er op den duur uit was en dat medewerkers meer moeite 
hadden me de werkdruk. Maar ook de diverse Coronamaatregelen hebben een grote impact 
gehad. De druk op de opvang en pedagogisch medewerkers is enorm groot geweest. Toen er 
van alles dicht moest, stonden zij elke dag toch klaar om noodopvang te bieden aan de 
kinderen. Dit vergde flexibiliteit en aanpassingsvermogen.  

Uitkeringen na ontslag 
 
 
In onderstaand tabel het totaaloverzicht van kosten voor uitkeringen na ontslag. Een aantal 
kosten heeft te maken met verplichte uitkering na ziekte uit dienst of bij ander ontslag 
vanuit werkgever (bv. geen contractverlenging). In enkele gevallen betreft de uitkering een 
vergoeding in het kader van een vaststellingsovereenkomst. UN1EK hanteert vanuit goed 
werkgeverschap diverse maatregelen om eigen medewerkers passend een plek binnen de 
organisatie aan te bieden, mobiliteit te bewerkstellingen om werkloosheidskosten in de 
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas komt het ook voor dat partijen om 
geschillen te beslechten niet ontkomen om afscheid van elkaar te nemen. Kosten die 
gemaakt worden voor outplacementbegeleiding en opleidingskosten worden meegenomen 
in de uiteindelijke vaststelling van de vergoeding. 
 



   

19 
 

 
 

Boekjaar 2021 
Werkgever Totaal kosten uitkeringen na ontslag 
UN1EK opvang & opvoeding holding B.V. 12.195,77 
UN1EK kinderopvang B.V. 9.693,04 
UN1EK onderwijs 49.660,43 
 
UN1EK wil haar medewerkers graag binnen de Stichting werkzaam houden. Om 
medewerkers te binden en te boeien wordt het persoonlijke ontwikkeling toegejuicht. 
Medewerkers kunnen bijvoorbeeld een opleiding volgen tot leerkrachtondersteuner of de 
PABO gaan doen. UN1EK neemt in deze gevallen de kosten voor rekening. Via deze weg 
willen we de persoonlijke groei van onze medewerkers ondersteunen en hopen we dat deze 
lang binnen onze stichting werkzaam zijn. Doordat de leidinggevenden gesprekken voeren 
met de medewerkers willen we via deze manier de opleidingsbehoeften in beeld brengen en 
erop inspelen.  
 
Toch kan het ook voorkomen dat er om andere redenen een ontslag van de medewerker 
dreigt. Bijvoorbeeld omdat diegene toch niet functioneert zoals de leidinggevende graag ziet 
of omdat er zaken zijn voorgevallen. Er zal altijd gekeken worden om tot een oplossing te 
komen wanneer een medewerker wellicht de organisatie moet of wil verlaten.  
Middelen die ingezet worden zodat een medewerker inzetbaar blijft zijn bijvoorbeeld 
psychologische hulp. Als blijkt dat een medewerker door omstandigheden, zowel op 
werkgebied als privé, wankelt dan bieden wij een traject aan zodat wij de medewerker 
binnen kunnen houden.  
 
Wanneer een medewerker niet geheel naar wens functioneert, kiest UN1EK er niet direct 
voor om het contract van deze medewerker niet te verlengen. In een dergelijk geval zullen 
er gesprekken met de medewerker gevoerd worden, wordt er coaching ingezet en zal er een 
verbetertraject ingezet worden. Soms is het voor een medewerker wenselijk om op een 
andere locatie binnen de stichting werkzaam te zijn, dan zal er met de medewerker gekeken 
worden welke locatie passend is. Pas wanneer blijkt dat deze middelen niet (voldoende) 
resultaat opleveren zal er worden overgaan op het niet verlengen van het contract. 
Ook in het geval van een arbeidsconflict zal er niet direct richting ontslag gekeken worden. 
Er zal altijd eerst het gesprek aan gegaan worden met de medewerker, de leidinggevende en 
de cluster directeur. Indien nodig sluit HRM aan gedurende dit proces. Wanneer dit geen 
passende oplossing biedt zal UN1EK een onafhankelijke bemiddelaar of mediaton inzetten 
om het arbeidsconflict op te lossen. Ook in dit geval is het eventueel werken op een andere 
locatie een optie. Het veranderen van werklocatie gebeurd altijd in samenspraak met de 
medewerker.  
 

Aanpak werkdruk 
 
Binnen opvang zijn werkdrukmiddelen niet van toepassing. 
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Strategisch personeelsbeleid 
 
Op dit moment is er nog geen geactualiseerd strategisch personeelsbeleid. Wel dragen de 
doelen die eerder in dit hoofdstuk benoemd zijn bij aan de ontwikkeling van het strategisch 
personeelsbeleid. Het actualiseren van het strategisch personeelsbeleid is een onderwerp 
welke in de toekomst moet worden opgepakt en verder ontwikkeld dient te worden. 
 

2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN 

Doelen en resultaten 
 
Het MJOP-jaarprogramma 2021 is uitgevoerd. Enkele onderdelen zijn on hold gezet i.v.m. 
ontwikkelingen op locatieniveau (onderzoek samenvoeging op IKC-niveau – IHP-locaties). 
 
Er is een start gemaakt met IHP Gemeente Vlaardingen-Maassluis-Schiedam voor locaties 
Kethel, Balkon en Anker dit zal verder uitgewerkt worden en doorgang vinden in 2022-2023-
2024. 
 
Na invoering van Covid maatregel “check op ventilatie” uit 2020 wordt er in 2021 de CO2 in 
alle locaties van UN1EK gemonitord. 

Toekomstige ontwikkelingen 
 
Het MJOP wordt in 2022 geactualiseerd. Er wordt een 0-meting uitgevoerd t.b.v. reëel beeld 
status onderhoud van de panden. De 0-meting zal uitgevoerd worden door een externe 
partij. Het eventuele achterstallig onderhoud wordt in kaart gebracht en verwerkt in de 
actualisatie. Ontbrekende elementen worden in actualisatie MJOP meegenomen. Dit zal 
effect hebben op de dotatie. Tevens wordt er bij de actualisatie rekening gehouden 
toepassen van de componentenmethode. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de 
afdeling Financiën. 
 
In 2022 zal er gestart worden met het ontwikkelen van Strategisch Huisvesting Beleid in 
samenwerking met een externe partij. 
 
In 2022 zal er gestart worden met het ontwikkelen van beheersplannen op locatieniveau. 
 
In 2022 zal er een inventarisatie Investeringen en Onderhoud uitgevoerd worden op locatie- 
en organisatieniveau met als doel reëel overzicht kosten welke geprioriteerd aangeleverd 
worden voor de begroting 2023. 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Bij Europese aanbesteding is duurzaamheid èèn van de criteria op basis waarvan wij 
aanbieders selecteren. 
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De Gemeente Vlaardingen heeft in 2021 in kader van verbetering binnenklimaat subsidie 
aangevraagd (SUVIS). Deze is vanuit het Rijk toegekend. Tien locaties van UN1EK komen 
vanuit het IHP van de Gemeente Vlaardingen in aanmerking voor toepassing maatregelen 
verbetering binnenklimaat en energiebesparende maatregelen. Vier locaties van UN1EK 
zullen vanuit SUVIS opgepakt worden en in 2022 afgerond zijn. De rest zal gefaseerd in 2023 
opgepakt worden.   
 
In 2022 zal er verder onderzoek gedaan worden om gebruik te gaan maken van een depot 
meubelopslag met als doel het optimaal recyclen van meubilair binnen de organisatie. 
 

2.4 FINANCIEEL BELEID 

Doelen en resultaten 
 
Doel 1: UN1EK verhoogt haar financiële stabiliteit door het verhogen van het 
weerstandsvermogen  
Status: behaald  
Toelichting: UN1EK begroot een toename van het eigen vermogen van 2% van de totale 
baten. In 2021 is dit (ruimschoots) behaald. Er zijn echter externe factoren1 die in de 
toekomst een negatief effect zullen hebben op het weerstandsvermogen, waardoor UN1EK 
dit doel in ieder geval voor 2022 en 2023 aanhoudt.   
 
Doel 2: UN1EK komt financieel meer in control door meer en beter 
managementinformatie  
Status: deels behaald  
Toelichting: UN1EK heeft in 2021 stappen gezet in periodieke managementrapportages zoals 
de kwartaalrapportages voor bestuur en RvT. De kwaliteit van de interne rapportering is 
verbeterd, echter rapportages zijn nog veelal financieel van aard. De kwartaalrapportage zal 
in 2021 verder ontwikkeld worden.   
 
Doel 3: UN1EK integreert opvang en onderwijs steeds meer in haar bedrijfsvoering  
Status: deels behaald  
Voor UN1EK is het vanzelfsprekend dat onderwijs en opvang samenwerken in het belang van 
de kinderen. Ook in de bedrijfsvoering streeft UN1EK ernaar de schotten tussen onderwijs en 
opvang zoveel mogelijk te slechten. Externe factoren zoals wet- en regelgeving, 
administratieve verantwoording en accountantsprotocols maken dit bijzonder lastig. UN1EK 
is landelijk een voorloper in dit traject en heeft dient op dit onderwerp vaak te pionieren. In 
2021 is onze Planning&Controlcyclus uitgebreid met een omzetbegroting- en verantwoording 
voor de kinderopvang. Hiermee hebben onze IKC-directeuren nu ook de tools in handen om 
de financiële resultaten van de kinderopvang te begroten, te monitoren en verantwoorden. 
In 2022 streven we ernaar om ook onze planningssoftware hieraan te koppelen zodat ook de 
kosten (uren-) van de opvang hierin meegenomen kan worden.   
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Opstellen meerjarenbegroting 
De meerjarenbegroting van UN1EK begint bij Koers '24, het strategisch beleidsplan. In de 
kaderbrief worden de vier pijlers van Koers ‘24 financiëel vertaald in de inzet van middelen, 
zowel op de locaties als in het collectief. De kaderbrief beschrijft ook de verdeling van 
middelen, waarbij alle locaties de middelen toebedeeld krijgen die de Rijksoverheid toekent 
min een afgestemd percentage ter dekking van de collectieve kosten zoals bestuur, 
gezamenlijk beleid en het Bestuursbureau.  Dit percentage is verschillend voor opvang en 
onderwijs (vooral omdat de inzet van het Bestuursbureau anders is voor de beide sectoren) . 
In 2022 zullen deze percentages en de onderlinge verdeling van centrale kosten opnieuw 
beoordeeld worden.   
De IKC locaties maken op basis van hun eigen prognose, de dan bekende externe gegevens 
(salarisbewegingen, subsidies, indexaties tarieven, etc.) en de kaderbrief een 
meerjarenbegroting. Het Bestuursbureau adviseert en ondersteunt de locaties hierbij, 
consolideert deze begrotingen en bewaakt het proces. Daarnaast ondersteunt het 
Bestuursbureau het Dagelijks Bestuur bij het opstellen van de centrale begroting.   
 

Toekomstige ontwikkelingen 
Op dit moment kennen onze locaties enkele jaren groei, zowel op binnen de opvang als 
binnen het onderwijs. UN1EK prognosticeert conservatief, waarbij de aanname is dat op de 
middellange termijn de aantallen iets terug zouden kunnen lopen. Als de aantallen 
leerlingen en opvangplaatsen een ander beeld laten zien, zal UN1EK hierop acteren.  
De Rijksoverheid heeft binnen het onderwijs een tweetal wijzigingen in wet- en regelgeving 
ingezet: de wijziging in de vaststelling van de voorziening groot onderhoud en de afboeking 
van de vordering op OCW voortkomend uit de modernisering van de bekostiging.  Beiden 
hebben een (negatief) effect op de vermogenspositie van UN1EK.  Met name de berekening 
van de Voorziening Groot Onderhoud kan een groter effect hebben op UN1EK als op 
vergelijkbare stichtingen . Enerzijds is het gebouwenbestand gedateerd en anderzijds is 
UN1EK ook deels eigenaar van het kinderopvangdeel van de IKC's. Hiervoor moet ook een 
(hogere) voorziening Groot Onderhoud aangehouden worden.   

Investeringsbeleid 
Locaties nemen in hun begrotingsproces ook de investeringswensen op. Door het 
Bestuursbureau wordt beoordeeld of de liquiditeitseffecten passen binnen de 
liquiditeitsbeperkingen van de stichting en de afschrijvingskosten binnen de begroting van 
de locatie. Als beiden akkoord zijn, wordt dit opgenomen in de begroting en geaccordeerd 
door het bestuur.  
Bij afwijkingen op de begroting wordt deze analyse opnieuw gedaan en pas na akkoord van 
het bestuur kan het uitgevoerd worden.   

Treasury 
UN1EK houdt haar vermogen vrij opvraagbaar aan bij een tweetal Nederlandse 
Grootbanken. Er wordt niet belegd, geld wordt niet beleend en er wordt geen gebruik 
gemaakt van Derivaten.  Hiermee wordt voldaan aan de Regeling Beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2018. Deze situatie is in 2021 niet gewijzigd.  
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UN1EK volgt haar treasurybeleid. Eventuele afwijkingen in het treasurybeleid dienen 
geaccordeerd te worden door de toezichthouder. Dit heeft zich in 2021 niet voorgedaan.   
Op dit moment wordt het Treasurystatuut opnieuw voorgelegd aan de toezichthouder, 
echter dit betreft geen inhoudelijke wijziging.   
 

Allocatie van middelen 
Jaarlijks worden, in de kaderbrief, afspraken gemaakt over de verdeling van middelen. 
Scholen en opvanglocaties dragen een gedeelte van de kosten van het gezamenlijk beleid en 
de gezamenlijke ondersteuning. Deze kaderbrief wordt vastgesteld door het bestuur na 
bespreking met interne shareholders.   
Dit betreft een jaarlijks opnieuw vastgesteld percentage van de school- en leerlinggebonden 
budgetten (exclusief werkdrukgelden, NPO middelen, gemeentelijke subsidies en 
ondersteuningsmiddelen voor individuele leerlingen) voor het onderwijs en een percentage 
van de totale omzet voor de opvang.   
Van deze middelen worden het bestuur, het bestuursbureau en het gezamenlijk beleid 
bekostigd. Totaal kostte deze organisatie EUR 4.658.757 voor onderwijs en opvang.   
 
 
 
 

2.5 RISICOPARAGRAAF 

Intern risicobeheersingssysteem 
 
UN1EK beheerst haar risico's door een in toenemende mate haar bedrijfsprocessen 
professioneel in te richten waarbij functionarissen verantwoordelijk zijn voor het doelmatig 
en risicoarm uitvoeren van bedrijfsprocessen. 
Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen, in het bijzonder waar het gaat om personele 
verplichtingen of verantwoordelijkheden rond huisvesting wordt het beperken van risico's 
als belangrijke factor meegenomen in de besluitvoering. 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Om de risico’s en onzekerheden van het beleid en de bedrijfsvoering van de organisatie in 
kaart te brengen, heeft het College van Bestuur gebruik gemaakt van een online tool Risico’s 
in beeld die daarvoor door de PO-raad beschikbaar is gesteld. In de zomer van 2022 wordt 
deze analyse opnieuw gedaan. Het risicomanagementmodel is ontwikkeld voor en door 
bestuurders en/of algemene directie en helpt bij:   

 Het beoordelen van de toereikendheid van het risicomanagement van de 
organisatie;   
 Het inzichtelijk maken van aandachtsgebieden voor de (nabije) toekomst;   
 Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen het risicoprofiel en de 
financiële positie van de instelling   
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Het model onderscheidt de volgende vijf domeinen: Bestuur & Organisatie, Onderwijs & 
Identiteit, Financiën, Personeel en Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT. Uit de 
analyse kwam naar voren dat er binnen het domein Onderwijs & Identiteit over het 
algemeen geen grote risico’s zijn en dat het domein daarom in termen van 
risicomanagement op korte termijn geen nadere, specifieke aandacht behoefde. In dit 
domein is in het kader van de herijking en aanscherping van de strategie en het 
meerjarenbeleid Koers24 afdoende aan de orde geweest en zijn de risico’s verder 
afgenomen.  
Er is uit de analyse op géén van de domeinen sprake van een gemiddeld groot risico waarop 
op korte termijn geacteerd moet worden. Op de overige domeinen zijn er in 2018 gemiddeld 
genomen middelgrote risico’s geconstateerd. In het verslagjaar is er daarom op deze 
domeinen actie ondernomen.   
Overigens zijn de uitkomsten van de risicoanalyse in 2021 niet gewijzigd. Op die risico´s en 
de genomen beheersmaatregelen gaan we hieronder nader in. Voorafgaand daaraan 
beschrijven we de effecten van de corona-pandemie die in 2020 en 2021 een forse impact 
heeft gehad op de wereld om ons heen. Binnen het domein huisvesting speelden in 
voorgaande jaren ook problemen met de oplevering van de renovatie van het gebouw van 
IKC De Schakel. Hier wordt ook aandacht aan besteed.  
 
 2.5.1 Corona  
In 2020 en 2021 zijn scholen en kinderopvanglocaties diverse malen gesloten geweest als 
middel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In die tijd heeft 
UN1EK noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen in vitale sectoren 
geregeld.   
Voor het onderwijs hebben deze sluitingen geleid tot leerachterstanden bij groepen 
kinderen, met name de kinderen uit sociaal minder sterke groepen. De Rijksoverheid en 
gemeentelijke overheden hebben ruime middelen beschikbaar gesteld om deze 
achterstanden te bestrijden.  
UN1EK zet deze middelen in ten bate van het onderwijs. Dit leidt tot interventies op school-, 
groeps- en kindniveau. Omdat er personeelstekorten zijn in de onderwijssector lukt het ons 
niet om deze middelen volledig in te zetten. Hierdoor blijft het risico deels bestaan dat 
kinderen die in 2020 en 2021 een leerachterstand hebben opgebouwd dit niet volledig 
inlopen voor zij naar het voortgezet onderwijs gaan.   
Beheersmaatregel  
UN1EK houdt de middelen die niet ingezet kunnen worden voor bestrijding van deze 
achterstanden aan in een bestemmingsreserve van EUR 1,1 mln. Deze middelen worden 
beheerd door een clusterdirecteur en ingezet conform afgestemde plannen.   
 
2.5.2 De Schakel   
In 2019 en 2020 heeft UN1EK financiële schade geleden aan de renovatie van de Schakel. De 
effecten hiervan zijn in de jaarrekening van vorig boekjaar verwerkt. Er is met de accountant 
en de inspectie van het onderwijs in die jaren afgestemd hoe deze schade verwerkt moest 
worden in het kader van de rechtmatige besteding van middelen. Dit is in 2022 afgewikkeld 
en formeel akkoord bevonden.   
In het boekjaar 2021 zijn hier geen nieuwe ontwikkelingen in geweest.   
Beheersmaatregel  
Omdat dit risico is afgewikkeld zijn er geen beheersmaatregelen op dit specifieke dossier 
aangehouden. Wel heeft UN1EK het beleid geformuleerd niet langer het financiële risico van 
nieuwbouw en renovatie van de gemeenten over te nemen.   
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De additionele onderhoudskosten zijn opgenomen in het MJOP. Er wordt nog juridisch 
uitgezocht of deze lasten bij UN1EK moeten liggen.  
 
2.5.3 Bestuur en Organisatie   
Binnen het domein Bestuur en Organisatie kent UN1EK drie risico’s die nog niet adequaat 
zijn afgedekt. Binnen dit domein zijn in 2021 ontwikkelingen geweest:  
 
1. Informatievoorziening aan bestuur en toezichthouders schiet tekort. In het verslagjaar zijn 
activiteiten ontplooid om de Planning & Control-cyclus beter in te richten. Hiertoe zijn 
managementrapportages ingericht en verbeterd. Periodiek wordt er financieel 
gerapporteerd aan bestuur en toezichthouder.   
Beheersmaatregel  
Op de afdeling financiën en control is een medewerker aangenomen met als taak 
stuurinformatie te genereren. Deze medewerker gaat in de toekomst dit proces ook in 
toenemende mate automatiseren. In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van 
EUR 55.000 structureel  
 
2. De ondersteuning draagt onvoldoende bij aan de kwaliteit van bestuur en management. 
In 2018 hebben we geconstateerd dat de ondersteuning onvoldoende bijdraagt aan de 
kwaliteit van bestuur en management, omdat het centrale (staf) en decentrale management 
(directeuren en managers) onvoldoende duidelijk ten opzichte van elkaar gepositioneerd 
waren. In 2021 en 2022 wordt opnieuw nagedacht over de inrichting van het 
bestuursbureau om de IKC-directeuren optimaal te kunnen ondersteunen.  
Beheersmaatregel  
Op dit moment wordt er via externe inhuur op diverse afdelingen kennis ingekocht in 
afwachting van de inrichting van het bestuursbureau. De meerkosten ten opzichte van 
medewerkers in eigen dienst waren in naar schatting in 2021 EUR 146.000. 
  
3. De complexe taak van de IKC-directeuren.   
Bij het invullen van de vacature van IKC-directeuren zijn we tot de slotsom gekomen dat het 
profiel van IKC-directeur zeer complex is en om veel vaardigheden vraagt. Daardoor zijn de 
risico’s van een “mismatch” op de ontstane vacatures relatief groot.   
Beheersmaatregel   
In het jaar 2020 is een nieuw besturingsmodel opgesteld en per 1 januari 2021 in gebruik 
genomen. Als gevolg hiervan zijn er twee clusterdirecteuren aangesteld die zich met name 
richten op de kwaliteit van de schoolleiders. Deze constatering wordt meegenomen in de 
midterm review van ons strategisch beleidsplan KOERS24.  
 
2.5.4 Financiën   
Binnen het domein Financiën kent UN1EK één risico dat nog niet adequaat is afgedekt: De 
tussenrapportages fungeren niet als sturingsinstrument. In 2021 zijn de 
managementrapportages verbeterd, ook is er meer (financiële) informatie op kortere 
termijn beschikbaar gekomen. In 2022 moet blijken hoe deze informatie leidt tot meer en 
beter sturing.   
Beheersmaatregel  
De informatievoorziening is verbeterd, mede door ad-hoc vragen vanuit de bestuurder en 
ad-hoc analyses vanuit de manager financiën en control. In 2022 moet dit systemisch 
ingebed worden 
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2.5.5 Personeel  
Binnen het domein Personeel kent UN1EK een aantal risico’s die nog niet adequaat zijn 
afgedekt:  
 
1. Personeelsbeleid is slechts deels geformaliseerd. Voor een succesvolle realisatie van de 
strategische beleidslijn profilering als aantrekkelijk werkgever (Koers24) is de formulering en 
implementatie van personeelsbeleid een belangrijk middel.   
Beheersmaatregel:  
In november 2021 is geconstateerd dat niet alle HRM-processen adequaat zijn ingericht en 
dat niet bij alle betrokken actoren helder is wanneer zij wat moeten doen. Dit is aanleiding 
geweest om een onderzoek HRM uit te zetten. Rijnconsult begeleidt UN1EK hierin. Er wordt 
een ‘medewerkersreis’ uitgevoerd zodat alle aspecten van HRM worden onderzocht en waar 
nodig worden verbeterd.  
 
2. Onvoldoende of onvoldoende bekwaam personeel. De toenemende krapte en spanning 
op de arbeidsmarkt heeft voor het onderwijs minder grip op UN1EK dan bij andere besturen 
in de sector. De verwachting is wel dat ook UN1EK in toenemende mate moeilijkheid gaat 
ondervinden op dit onderwerp.  
Beheersmaatregel:  
De combinatie van Onderwijs en Opvang geeft mogelijkheden tot het anders organiseren 
van het onderwijs en het inzetten van medewerkers vanuit de opvang om het onderwijs te 
ontlasten. Daarnaast blijft UN1EK inzetten op het zijn van een aantrekkelijke werkgever.  
3. Opbouw en beheer van personeelsdossiers schiet tekort Binnen UN1EK zijn in 2019 alle 
personeelsdossiers gedigitaliseerd. Dat betekent echter niet dat de personeelsdossiers 
kwalitatief op orde zijn.   
Beheersmaatregel: ook hiervoor geldt dat dit in 2021 binnen het thema personeel van het 
programma Het Fundament een prominente plaats heeft gekregen Deze beheersmaatregel 
wordt in 2022 verder uitgewerkt.  
  
4. Een functionaris op een sleutelpositie valt plotseling weg Met name binnen het 
Bestuursbureau van UN1EK is er sprake van verschillende specialistische functies met een 
relatief kleine omvang die daardoor vaak slechts door één medewerker worden ingevuld.   
 Beheersmaatregel:  in 2021 is gestart met de Tennant office 365. Hiermee wordt ook een 
archieffunctie ontwikkeld. Hierdoor moet het makkelijk mogelijk worden om de kennis en 
historie toegankelijk te houden, ook als er nieuwe medewerkers in dienst komen of 
ingehuurd worden.  
  
5. Het ziekteverzuim ligt structureel boven het landelijk gemiddelde Het risico van een 
ziekteverzuim dat zich structureel boven het landelijk gemiddelde bevindt heeft zich ook in 
2020 niet voorgedaan. Daarbij moet wel nadrukkelijk worden opgemerkt dat het 
ziekteverzuim bij UN1EK stijgt.    
Beheersmaatregel: het ziekteverzuim heeft in 2021 niet structureel boven het landelijk 
gemiddelde gezeten. Wel hebben we geconstateerd dat de begeleiding van de Arbo-dienst 
verbeterd kan worden en intern de begelegging van verantwoordelijkheden wanneer er 
sprake is van ziekteverzuim en begeleiding. Deze beheersmaatregel loopt door in 2022.  
  
2.5.6. Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT  
Binnen het domein Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT kent UN1EK een aantal 
risico’s die nog niet adequaat zijn afgedekt:   
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Huisvesting 
Ad-hoc en geen lange termijn visie op huisvesting  
In 2021 is geconstateerd dat er op het gebied van huisvesting geen strategisch lange termijn 
beleid is. Het risico is dat er besluiten worden genomen op basis van de korte termijn visie 
die strategisch gezien op lange termijn niet handig zijn.  
Beheersmaatregel: Er wordt een strategisch huisvestingsplan opgesteld voor de 
onderwijslocaties en voor de opvanglocaties.  
 
ICT 

A. Algehele beveiliging middels MFA verdiende aandacht door een maatschappelijke 
toename van hacking en phishing  
Beheersmaatregel: alle medewerkers binnen UN1EK loggen in met 2FA. Dit wordt 
per zomer 2022 uitgebreid met een grotere MFA. Om deze transitie mogelijk te 
maken krijgt elke medewerker binnen UN1EK de beschikking over een eigen 
mailadres van de stichting.  

B. Het beheer van de ICT omgeving is belegd bij 3 externe professionele partijen. Voor 
een goed beheer van de Tennant zou 1 beheerder wenselijk zijn  
Beheersmaatregel: per zomer 2022 zal 1 van de externe partijen het beheer van de 
Tennant krijgen en zijn de andere partijen uitvoerend binnen dit beheer  

C. Door de ontwikkelingen op ICT gebied verdient het ICT beleidsplan een update  
Beheersmaatregel: per zomer 2022 is het ICT beleidsplan geupdate en geeft voor de 
komende jaren richting aan het gebruik van ICT voor opvang en onderwijs  

D. UN1EK heeft als organisatie geen eigen ICT kennis in huis, maar heeft deze extern 
belegd. Een risico is dat belangen van externe partners elkaar tegen gaan of het 
belang van UN1EK in de weg zitten  
Beheersmaatregel: opnemen, en in dienst nemen, van een informatiemanager in 
eigen dienst die de contacten en afspraken met de externe ICT partners en de 
belangen van UN1EK waarborgt  

E. De Bronplaatsen Afas (personeel), Parnassys (onderwijs) en Kindplanner (opvang) 
gelden als active directory, maar er zijn nog geen actieve koppelingen met rechten 
en rollen op het gebied van ICT.  
Beheersmaatregel: de bronplaatsen worden gevuld met informatie behorende bij 
rechten en rollen. Per zomer 2022 is er een nieuwe Tennant waarbij de informatie 
uit de bronplaatsen een automatische koppeling genereren voor de rechten en 
rollen van kinderen en medewerkers binnen de stichting. Bij aanpassing in functie of 
uitdiensttreding worden de rechten en rollen automatisch aangepast.  
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3. Verantwoording van de financiën 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
De Stichting UN1EK opvang en opvoeding streeft naar een minimaal rendement van 2% om 
de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen en om weerstandvermogen op te 
bouwen. 
In 2021 is er een positief bedrijfsresultaat behaald van 6,8% (2020 1,6%) van de totale 
omzet. Dit is een stijging van 6,2 procentpunt ten opzichte van 2020, dit is volledig 
veroorzaakt door de stijging in vraag naar opvang. Het resultaat voor belastingen bedraagt in 
2021 € 957.000 positief tegenover € 177.000 positief in 2020. De omzet is in 2021 met 10% 
gestegen ten opzichte van 2020. Het bedrijfsresultaat voldoet hiermee aan de continuïteits-
doelstelling van UN1EK. 
In 2020 zijn we geconfronteerd met de corona-crisis, desondanks is de bezetting op de 
HEDO en BSO toen toegenomen en in 2021 is de bezetting nog verder gestegen. Hierdoor 
zijn er in 2021 wachtlijsten ontstaan, mede omdat er krapte is op de arbeidsmarkt. 
  

3.2 Geconsolideerde balans stichting UN1EK Opvang en Opvoeding per 31 
december 2021 

€ € € €
ACTIEF

Vaste activa
Materiele vaste activa 2.968.154    3.152.798   
Financiele vaste activa 35.618        22.790        

3.003.772               3.175.588       
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 654.311       811.632      
Liquide middelen 4.178.421    3.205.740   

4.832.732               4.017.372       

7.836.504               7.192.960       

PASSIEF

Groepsvermogen 2.985.699               2.244.620       
Voorzieningen 949.461                  777.650          
Langlopende schulden 891.890                  984.830          
Kortlopende schulden 3.009.454               3.185.860       

7.836.504               7.192.960       

31 december 2021 31 december 2020
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3.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021 ten opzichte van de 
begroting 2021 

2021 2020
€ €

Omzet 14.663.105             13.068.671     
Overige bedrijfsopbrengsten 84.390                    -                 

14.747.495             13.068.671     

Lonen, salarissen en sociale lasten 10.411.277             9.320.068       
Afschrijvingen op vaste activa 348.916                  362.250          
Overige bedrijfskosten 2.974.897               3.017.353       

Som der kosten 13.735.090             12.699.671     

Bedrijfsresultaat 1.012.405               369.000          

Financiele baten en lasten (48.228)                   (30.000)           

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 964.177                  339.000          

Belasting resultaat gewone bedrijfsvoering (223.078)                 --                   

Resultaat na belastingen 741.099                  339.000          
 

 
Toelichting: 
De gerealiseerde omzet is hoger dan begroot door een stijging in de bezetting. Vanwege de 
uitbraak van het corona-virus is de bezetting in de HEDO en BSO conservatief begroot. De 
bezetting is in 2021 nog sterker toegenomen dan verwacht. De overige bedrijfsopbrengsten 
bestaan uit bijdragen vanuit het onderwijs voor het beschikbaar stellen van ruimtes 
kinderopvang aan onderwijs en derden. 
 
De personele kosten zijn gestegen omdat de opvang van meer kinderen ook meer inzet van 
personeel vraagt. Bovendien is de interne inhuur van personeel toegenomen en ook de 
externe inhuur, met name de inhuur binnen het management.  
 
Afschrijvingen zijn lager dan begroot dit is veroorzaakt door een terughoudend 
investeringsbeleid. Dit onder andere in verband met de onzekerheid naar aanleiding van de 
uitbraak van het corona-virus. 
 
De overige bedrijfskosten zijn lager dan begroot door: 

 De overige personeelskosten zijn lager dan begroot. Dit als gevolg van de invoering 
van het continurooster binnen het onderwijs. Hierdoor is er veel minder gebruik 
gemaakt van vrijwilligers bij School XL; 

 Lagere verzorgingskosten door de tijdelijke sluiting van locaties en ook doordat er 
scherp op de kosten is gelet. Dit ondanks de stijging van de bezetting; 

 Hogere overige algemene kosten ten opzichte van de begroting. Het grootste 
verschil ten opzichte van de begroting betreft de automatiseringskosten en de 
accountantskosten. Naar aanleiding van de uitbraakt van het coronavirus uitgaven 
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aan automatisering prioriteit gekregen. De accountant heeft in 2020 meerwerk 
gefactureerd. 

 

3.4 Financiële positie 
 
kengetallen 
 
De financiële positie wordt aan de hand van 2 kengetallen verder gespecificeerd.  
 
De solvabiliteitsratio bedraagt 38% en ligt 7% hoger dan in 2020. Het Waarborgfonds geeft 
als ondergrens voor de sector 10% aan. Aan die norm wordt derhalve nog ruimschoots 
voldaan. 
 
De liquiditeitsratio voor 2021 is 1,61 (op basis van current ratio) wat hoger is dan 2020 
(1,26). De door het Waarborgfonds gehanteerde ondergrens voor de liquiditeit is 1. Dus ook 
aan deze norm voldoet UN1EK. 
 
In de jaarrekening wordt de financiële positie verantwoord.  
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Verslag intern toezicht 

SAMENSTELLING INTERN TOEZICHT 

 

Naam Nevenfunctie 
(neven)functies betaald / 

onbetaald 
Aandachtsgebied en / of 

commissies* 
Mw. A. Norville Voorzitter RvT Plaatsvervangend 

secretaris generaal, 
ministerie van VWS 
(bezoldigd) 
Lid RvT theater Hofplein 
(niet bezoldigd) 
Voorzitter RvT Omroep 
Zwart (bezoldigd) 

renumeratiecommissie 

Dhr. T. Meijer Lid RvT Algemeen directeur 
Palladio groep Directeur 
EIFFEL (bezoldigd) 
Lid Raad van Toezicht CJG 
Capelle aan den IJssel 
(bezoldigd) 

Financiële commissie 
renumeratiecommissie 

Mw. J. Van 
Cappelle 

Lid RvT Docent Transitium Groep 
(bezoldigd) 
Lid Algemeen Bestuur 
Hoogheemraadschap 
Schieland en de K’waard 
(bezoldigd) 
Lid RvC Sport.Gouda 
(bezoldigd)  
Bestuurslid Vogelklas 
Karel Schot (bezoldigd) 
Bestuurslid IVN R’dam 
e.o. (bezoldigd) 

Financiële commissie 

Mw. C. Bulte Lid RvT Projectleider bij 
Kinderdam (bezoldigd) tot 
1 augustus 2021 

Commissie Kwaliteit 

Dhr. J. Lokker Lid RvT Tot 1 mei 2021 lid college 
van bestuur Da Vinci 
College (bezoldigd) 
Vanaf 1 mei 2021 lid 
college van bestuur 
Zadkine (bezoldigd) 

Commissie Kwaliteit 
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Vergoedingsregeling 
De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2021 een vergoeding passend binnen de  
richtlijnen van de  NVTK en de VTOI. De voorzitter ontving € 9000,- en de overige leden  
ontvingen € 5000 per jaar (exclusief BTW en onkostenvergoeding. Het te betalen aandeel   
van UN1EK Onderwijs en UN1EK Opvang en Opvoeding in deze vergoeding is 50/50. 
 
Toewijzing accountant 
In 2021 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe accountant toegewezen. Dit is Astrium  
geworden. 

HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN 

 
In 2021 is er gestart met het werken met een bestuurlijke agenda. Deze bestuurlijke agenda 
is uitgewerkt in een jaarplanning.  
 

Voltallige RvT 6 x per jaar 

Commissie kwaliteit 6 x per jaar 
(oktober, maart, mei, juli) 

Financiële commissie 3 x per jaar 
(november, maart, mei) 

Renumeratie commissie 1x per jaar 

 
8-3-2021 Voltallige RvT o Overdracht peuterspeel Avonturijn 

o Samenwerking stichting Wijzer locatie 
Kruidenpad 

o Herijking statute 
 

17-5-2021 Financiële commissie o Geconsolideerde jaarrekening 
o Accountantsverslag 

19-5-2021 Voltallige RvT o Jaarstukken stichting UN1EK Opvang 
en Opvoeding 

o Financiële managementrapportage Q1 
2021 

o Inzet NPO-middelen 
4-6-2021 Voorzitter RvT o Overleg RvT-CvB, Niek Barendregt als 

nieuwe bestuurder bij UN1EK 
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16-6-2021 Voltallige RvT o Jaarstukken stichting UN1EK 
Onderwijs 

o Vaststellen gewijzigde statuten 
 

29-9-2021 Voorzitter RvT o Overleg CvB, actualiteiten en agenda 
26-10-2021 

  25 oktober 2021 
09-30- 11.00 uur 

Commissie Kwaliteit Analyse opbrengsten onderwijs 

  26 oktober 2021 
18.00 -20.00 uur 

 
 
 

Voltallige RvT o Analyse opbrengsten onderwijs 
o Zelfevaluatie 
o Kaderbrief 
o Accountant 
o Werving & Selectiebureau 

nieuw lid RvT 
o Beleidsagenda 

  10 november 2021 
 

Voltallige RvT 2 schoolbezoeken  
- 14.00-15.30 uur CBS ‘t Anker 
- 16.00 – 17.30 uur IKC Het Balkon 

 18 november 2021 
 14.00- 15.30 uur 

Financiële commissie o Begroting Onderwijs en Opvang 

  29 november 2021 
  18.00 – 19.30 uur 

Voltallige RvT o Begroting Onderwijs 
o Begroting Opvang 

15 december 2021 
18.00-18.45 uur 

Voorzitter RvT Aardoom & De Jong, zelfevaluatie RvT. 

 

TOELICHTING OP GEGEVEN ADVIEZEN 

Op basis van de agenda van 2021 is goed te zien hoe de Raad van Toezicht uiting heeft 
gegeven uitvoering van de taken en bevoegdheden door het bestuur. 
 
In 2021 zijn de staten van de stichtingen UN1EK Onderwijs en Opvang, UN1EK Onderwijs en 
UN1EK Opvang en Opvoeding aangepast conform het nieuwe bestuursmodel. Ook is het 
reglement van de Raad van Toezicht hierop aangepast en het managementstatuut. 
 
De Raad van Toezicht heeft twee keer een apart overleg gevoerd met de CUR (GMR). 
 
De werkgeversfunctie is intensief ingevuld in 2021. Op 1 mei is er afscheid genomen van de 
interim bestuurder. Eind 2020 is gestart met het werven van een nieuwe bestuurder voor 
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UN1EK. Hiertoe zijn er gesprekken gevoerd met de organisatie over het profiel van de 
nieuwe bestuurder. De werving & selectieprocedure heeft  geresulteerd in de benoeming 
van dhr. Barendregt per 1 mei 2021 door de Raad van Toezicht. 
 
Het intern toezicht heeft toegezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en 
toepassing van de Code Goed Bestuur door de statuten, reglement van de Raad van de 
Toezicht en het managementstatuut aan te laten passen op basis van het nieuwe 
bestuursmodel en de veranderingen in wet- en regelgeving. 
 
Het intern toezicht heeft toegezien op een rechtmatige en doelmatige bestemming en 
aanwending van middelen onder andere door overleg te hebben over de besteding van de 
NPO-middelen en de reguliere middelen. Hier is ook aandacht voor geweest bij het zoeken 
naar een nieuwe accountant voor UN1EK. De nieuwe accountant heeft met nieuwe ogen 
naar de (financiële) organisatie gekeken en voorstellen gedaan die meer recht doen aan die 
beter passend zijn bij onze complexe organisatie (onderwijs en opvang). De Raad van 
Toezicht heeft deze resultaten overgenomen. Dit zal naar verwachting in 2023 leiden tot een 
vereenvoudiging van onze juridische structuur. 
 
De Raad van Toezciht heeft uitvoering gegeven aan het goedkeuren van de begrotingen 
(onderwijs en opvang), bestuursverslag en meerjarenplan. 
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Verslag CUR 
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Beste lezer, 
 
Het jaar 2021 ligt alweer een aantal maanden achter ons. Ook dit jaar heeft Covid-19 (Corona) 
helaas een behoorlijke stempel gedrukt op het reilen en zeilen binnen de samenleving en 
daarmee binnen UN1EK. In dit jaarverslag geeft de Centrale UN1EK Raad (CUR) u een overzicht 
van onderwerpen en thema’s, waarvoor we ons in 2021 hebben ingezet. Ondanks de 
uitdagingen heeft de CUR, maar ook de medewerkers en kinderen van UN1EK een goede 
modus gevonden om met de beperkingen om te gaan. Vanuit de CUR zijn we goed gewend 
geraakt aan online vergaderen en hebben we (online) diverse advies- en 
instemmingsvraagstukken kunnen behandelen.  
 
2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van uitwerking van het Fundament binnen 
UN1EK. Door een intensieve samenwerking tussen CvB, CUR en de lokale IKC-raden is het 
Fundament voor het grootste deel op beleidsniveau vormgegeven. In ons jaarverslag van 2020 
hebben wij u geïnformeerd over de advies- en instemmingsaanvragen rondom dit thema. Het 
Fundament is de basis voor belangrijke organisatorische veranderingen en de koers welke 
UN1EK t/m 2024 wil bewandelen.  
 
Inmiddels is door het CvB een beleidsagenda opgesteld om de doelen vanuit het Fundament te 
monitoren en bij te stellen waar nodig en wordt concrete invulling gegeven aan de doelen. Ook 
de hierbij behorende personele wijzigingen zijn inmiddels vormgegeven. Zo zijn er drie 
clusterdirecteuren aangesteld en het Hoofd Bedrijfsvoering en Hoofd HRM aan het 
organisatiemodel toegevoegd. Met de uitrol gaat tijd gemoeid. De komende periode staat 
daarom in het teken van concrete invulling, waardoor een en ander ook op de werkvloer 
steeds meer voelbaar gaat worden. Een van de ontwikkelingen waar wij als CUR trots op zijn, is 
de beoogde ontwikkeling van UN1EK Academie, waarin de ontwikkeling van medewerkers 
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centraal staat. Maar ook onderwerpen als een toekomstbestendiger ICT systeem, Office 365 
voor alle medewerkers en de wijze van ontwikkeling van het kind als centraal thema vinden wij 
belangrijk.  De komende periode zal de CUR het CvB actief bevragen over voortgang en 
meedenken waar nodig. Uiteraard zal hier tijdens de verschillende adviesraden uitgebreid bij 
stil gestaan worden.  

 
Inmiddels is het april en hebben we, vanwege het kunnen loslaten van de meeste maatregelen 
als gevolg van Corona, elkaar binnen de CUR in beperkte vorm weer fysiek kunnen ontmoeten. 
We hopen dat dit de komende maanden vaker mogelijk is, want we merken dat dit een 
positieve dynamiek oplevert en we nog beter met elkaar in gesprek kunnen.  
 
 
De gevolgen van Corona zullen de komende tijd merkbaar blijven, onder andere door het feit 
dat groepen soms nog steeds moeten sluiten als gevolg van zieke kinderen of medewerkers. De 
werkdruk op medewerkers blijft enorm hoog en er tegelijkertijd is er veel werk aan de winkel 
als gevolg van opgelopen achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. Wij hebben er alle 
vertrouwen in dat de medewerkers en kinderen hier de komende tijd stappen in maken, 
gesteund door onder anderen middelen (NPO) vanuit de overheid.  

 
 
Namens, de gehele Centrale UN1EK Raad,  
 
Stanley van Peenen 
Voorzitter Centrale UN1EK Raad 
april 2022 
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Jaarverslag 2021 – Centrale UN1EK Raad 
 
De Centrale UN1EK Raad (CUR) draagt bij aan een vooruitstrevende unieke organisatie, 
waarbij de kinderen centraal staan. Dit is mogelijk door vroegtijdig betrokken te zijn bij wat 
er speelt en daarover kritische vragen te stellen, door thema’s binnen UN1EK te volgen en 
te koppelen aan het strategisch beleidsplan, door input te vragen en informatie te delen 
met collega’s en ouders. Dit laatste onder meer via de Adviesraad. Dat UN1EK nog altijd een 
vooruitstrevende organisatie is, blijft ook onverminderd voor de CUR merkbaar. Van 
buitenaf zijn er nog altijd verzoeken om toe te lichten hoe de unieke 
medezeggenschapsstructuur werkt. Maar ook binnen UN1EK blijft de medezeggenschap in 
ontwikkeling. Na een interim bestuurder kan er met de komst van bestuurder Niek 
Barendregt verder koers gezet worden naar een toekomstbestendige organisatie. In 2021 
waren de online bijeenkomsten van de Adviesraad onverminderd waardevol. De CUR is 
verheugd dat de Adviesraad een onverminderd een belangrijke rol blijft spelen binnen de 
medezeggenschap van UN1EK. Met opnieuw een gewijzigde samenstelling in zowel de CUR 
als in het CvB, gaat UN1EK met voortzetting van de goede samenwerking tussen de CUR en 
het CvB naar de toekomst.  
  

Leden 
De CUR hanteert een vierjarige zittingstermijn en bestaat uit acht leden: twee ouders vanuit 
de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee 
medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de 
personeelsgeleding opvang. Daarnaast wordt de CUR bijgestaan door een freelance 
ambtelijk secretaris, Cynthia Roos-Kempers. 
 
In 2021 hebben we afscheid genomen van de volgende leden: 

• Lennert Verhoog (voorzitter; ouders opvang); 
• Saraab Fallaha (lid; personeel opvang); 
• Robin Hormann (vicevoorzitter; ouders onderwijs). 

 
Lennert Verhoog is vervangen door Maarten Fiers. Zijn rol als voorzitter is ingevuld door 
Stanley van Peenen.  Saraab Fallaha is vervangen door Kim Akkerhuis. Robin Hormann is 
vervangen door Albert Pronk en zijn rol (vice-voorzitter) is ingevuld door Kim Akkerhuis.  

 
 
 

De volgende leden maken in 2022 deel uit van de CUR: 
• Stanley van Peenen (voorzitter; ouders opvang) 
• Maarten Fiers (lid; ouder opvang, per 01-11-2021) 
• Kim Akkerhuis (vice-voorzitter; personeel opvang per 01-03-2021) 
• Petra Ouwens (lid; personeel opvang) 
• Natascha Rombout (lid; ouders onderwijs) 
• Albert Pronk (lid; ouders onderwijs, per 01-03-2021) 
• Caroline van ’t Veer (lid; personeel onderwijs) 
• Jaco van den Aardweg (lid; personeel onderwijs) 
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Vergaderingen 
In 2021 hebben er in de avonduren twaalf reguliere vergaderingen (deels online) 
plaatsgevonden, waarvan vijf met het College van Bestuur en één online met de Raad van 
Toezicht. Hiernaast vonden er diverse (online) vergaderingen plaats op commissieniveau. 
Het Dagelijks bestuur heeft op frequente basis overleg gevoerd met het College van 
Bestuur. De CUR-leden zijn ook bij toerbeurt aangesloten bij de negen vergaderingen van 
de Adviesraad, die (online) plaatsvonden.  
 
Verslagen van de vergaderingen kunt u terugvinden via de website van UN1EK.  
https://un1ek.nl/cur  
 

2021 
De CUR heeft bewogen jaar achter de rug. Ook is in dit jaar is afscheid genomen van leden en er 
zijn nieuwe collega's verwelkomd. Net als de organisatie UN1EK blijft de CUR in ontwikkeling. 
Ook na de wijziging van de bezetting binnen zowel de CUR als het CvB (aanstelling nieuwe 
bestuurder Niek Barendregt), is de verstandhouding van de CUR met College van Bestuur 
onverminderd goed gebleven. Hierdoor blijft de CUR nauw betrokken bij zaken die binnen de 
organisatie spelen.  
 

CUR-leden 
Op de website stellen de leden van de CUR zich voor.  
Hier kun je zien wie zij vertegenwoordigen (ouders of medewerkers en opvang of onderwijs). 
Ook geven zij daar antwoorden op de volgende vragen: 
 

• Waarom zit ik in de CUR? 
• Waarvoor staat medezeggenschap voor mij? 
• Wat vind ik leuk aan het werk in de CUR? 

 
Lees verder op https://un1ek.nl/cur. 
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Onderwerpen 
Belangrijke onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere: 
 
 Onderwijsinspectie 
• Verkiezingen CUR 
• Samenwerkingsverband  
• Fundament 
• Beleidsagenda 
• Begroting Onderwijs 
• Tarieven Opvang 
• Profielschetsen lid CvB, (cluster-)directeuren  
• Huisvesting & renovatie 
• Pedagogisch werkplan 
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• Corona-situatie 
• IKC-vorming 
• Verkoop & Services 
• Klachtenprocedure 

 
 

 
Raad van Toezicht 
In 2021 is vergaderd met het RvT. Verder is met de nieuwe bezetting vanuit de RvT 
gesproken over overlegcyclus en onderwerpen voor 2022. We hebben hierbij afgesproken 
dat contact tussen RvT en CUR een belangrijke focus blijft en er in een jaar twee 
vergaderingen plaatsvinden.  

 
Advies en instemming 
Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen: 

• Begroting Onderwijs & Opvang 2021 
• Tarieven Opvang 2021   
• AVG 
• Avonturijn 
• Beleidsagenda UN1EK 
• DPO (informatief) 

• Jaarstukken UN1EK 2020 
• Managementstatuut 
• NPO (voor IKC) 
• Reglement RvT (informatief) 
• Statuten UN1EK (informatief) 
• Voedingsprotocol 

 
 De CUR heeft instemming verleend aan: 

• Formatieplan 2021-2022 
• NPO (organisatiebreed) 
• Aangepaste klachtenprocedure 

 

Commissies 
Via de herbenoemde vaste CUR-commissies Financiën en juridische aangelegenheden, P&O 
en kwaliteit worden advies- en/of instemmingsaanvragen inhoudelijk voorbereid. Zo kan de 
CUR vervolgens weloverwogen haar besluit nemen. Deze voorbereiding gebeurt door onder 
andere overleg te hebben met de betreffende verantwoordelijken binnen UN1EK. 
Daarnaast neemt een CUR-afgevaardigde deel aan de UN1EK werkgroepen, waar dat 
wenselijk en noodzakelijk wordt geacht. Ook tijdelijke commissies worden ingesteld. 
Voorbeelden van een tijdelijke commissie zijn de commissie Verkiezingen en de commissie 
Medezeggenschapsbijeenkomst. Deze commissies verzorgden dit jaar de voorbereiding en 
organisatie van de verkiezingen. 
De CUR heeft met een afgevaardigde namens de ouders en een afgevaardigde namens de 
medewerkers zitting genomen in een sollicitatiecommissie voor de aanstelling van de 
nieuwe bestuurder.  
 

Adviesraad 
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De Adviesraad heeft een klankbordfunctie.  
Het uitwisselen van ervaringen werd ook dit 
jaar als zeer waardevol beschouwd.  
Dit heeft onder andere te maken met de 
advies- en instemmingsaanvragen, die aan de 
CUR zijn voorgelegd en die integraal met de 
Adviesraad zijn besproken. In 2021 is 
Adviesraad online bij elkaar gekomen. De 
besluitvormingscyclus blijft een belangrijk 
onderwerp van gesprek. De CUR hecht veel 
waarde aan de input vanuit de Adviesraad 
om zo verbonden te blijven met wat er speelt 
bij de decentrale medezeggenschapsraden. 
Omgekeerd kan de CUR via de Adviesraad de 
decentrale medezeggenschap bevragen op 
onderwerpen.  
 
 

 

De aanwezigheid van een afvaardiging vanuit alle decentrale medezeggenschapsraden 
(ongeacht of dit een IKC-Raad, MR of OC betreft) tijdens deze Adviesraden, draagt bij aan 
verbinding en kennisuitwisseling binnen de medezeggenschap en binnen UN1EK.  

 

   Online verbinding 
Na een geslaagde medezeggenschapsbijeenkomst in mei 2019 en een online vervolg in 2021, 
hebben de maatregelen rondom het Coronavirus de CUR doen besluiten een volgende 
medezeggenschapsbijeenkomst naar de toekomst te verplaatsen. De CUR is blij dat de online 
bijeenkomsten van de Adviesraad onverminderd goed bezocht zijn. Zij spelen een belangrijke rol
binnen de medezeggenschap van UN1EK. 
   

Ontwikkeling  
De CUR blijft ook in 2022 onverminderd aandacht voor ontwikkeling en professionalisering 
houden. Door open met elkaar het gesprek te voeren en aandacht te hebben voor elkaar 
standpunten, ontwikkelt de CUR zich op professioneel vlak. De externe ondersteuning 
draagt hiertoe ook bij. 
De leden van de CUR hebben zich allemaal verbinden aan enkele locaties. Op deze manier 
wil de CUR de professionalisering ook verder doorgeven naar de IKC-raden. 
 

Contact 
De leden van de CUR staan altijd open om op 
de werkplek het contact met u te hebben.  
Ook de ambtelijk secretaris is bereikbaar voor 
vragen of suggesties. Email CUR@un1ek.nl. 

 

                                       2021 CUR       
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Managementstatuut 
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