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Hoofdstuk 1 UN1EK 

1.1 Organisatie 

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 

Overzicht opvanglocaties 

Locatie Soort opvang 
IKC De Ark Lissabonweg 8 3137 LB, Baarnhoeve 4 3137 LR 

Vlaardingen 
PSZ, BSO 

Lissabonweg 2-4, 3137 LB Vlaardingen KDV 
IKC Kethel Lindeijerstraat 14, 3121 JB Schiedam PSZ, BSO 
BSO Kruidenpad Kruidenpad 1, 3137 WD Vlaardingen BSO 
PSZ Het Klavertje Kruidenpad 4, 3137 WD Vlaardingen PSZ 
IKC Het Spectrum Hofsingel 74, 3134 VH Vlaardingen KDV 

Wilhelminastraat 19, 3134 CR Vlaardingen PSZ 
Boslaan 1, 3134 XC Vlaardingen BSO 

IKC Ambacht Chrysantstraat 7 3135 HG / Goudsesingel 100 
3135 CC Vlaardingen 

BSO, PSZ 

Popmpenburgsingel 91, 3135 PS Vlaardingen KDV 
SportOutdoor BSO 
Polderpoort 

Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen BSO 

Avonturijn Van Hogendorplaan 1027, 3135 BK 
Vlaardingen 

PSZ 

Roots Pompenburgsingel 30, 3135 PS Vlaardingen BSO 
IKC PWA Van Gansfoortstraat 3, 3132 EM Vlaardingen KDV 

Van Gansfoortstraat 1-5, 3132 EM Vlaardingen PSZ, BSO 
IKC Bavinck Da Costrastraat 26, 3131 GC Vlaardingen PSZ, BSO 
Het Visnet Stationsstraat 117, 3131 PS Vlaardingen PSZ, BSO 
IKC Van Kampen Curacaolaan 51, 3131 XC Vlaardingen KDV, BSO 

Paterstraat 1, 3131 CS Vlaardingen PSZ, BSO 
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IKC De Schakel Van Boisotstraat 20-22, 3132 XM Vlaardingen BSO, HEDO, PSZ 
IKC Het Balkon Het Lage Licht 15, 3134 DH Maassluis KDV, PO, BSO 
IKC Ichthus Steenen Dijck 1, 3146 BX Maassluis KDV, BSO 
De Groene Hoek Dennendal 141, 3142 LC Maassluis BSO 
IKC De Regenboog Zwaluwstraat 15, 3145 NG Maassluis PSZ, BSO 
IKC De Kindertuin Guido Gezellestraat 32, 3141 BH Maassluis PSZ,HEDO, BSO 

Juridische structuur 

Stichting UN1EK is een stichting. Alle scholen van UN1EK zijn ondergebracht in Stichting 
UN1EK Onderwijs en alle opvang-activiteiten zijn ondergebracht bij Stichting Opvang en 
Opvoeding.  

Organisatiestructuur 

In 2020 was er nog sprake van twee hoofdig College van Bestuur. Met het vertrek van 
mevrouw Claudia Doesburg in 2019 heeft de Raad van Toezicht de heer Rien Wiegeraad 
benoemd tot lid ad interim van het College van Bestuur. 

Op 1 juni 2020 heeft tweede bestuurder, de heer Eric Boerhout zijn vertrek aangekondigd 
per 1 september 2020.  

In de tweede helft van 2020 zijn er nadere keuzes gemaakt over de inrichting van de 
topstructuur en het besturings- en inrichtingsmodel van de organisatie. 

Per 1 september heeft de Raad van Toezicht de heer Rien Wiegeraad benoemd tot 
voorzitter ad interim van het College van Bestuur en besloten om geen tweede interim lid 
van het College van Bestuur te benoemen in afwachting van de gesprekken over de 
inrichting van de topstructuur en het besturingsmodel. 

In het najaar van 2020 heeft de Centrale UN1EK Raad ingestemd met de inrichting van de 
topstructuur en het besturingsmodel.  

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 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. 

4 of 79



5 

Organogram 2020 “huidige structuur” 

Organogram 2021 

Governance 

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. 
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Functiescheiding 

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.  

Bestuur 

Rien Wiegeraad 
Sinds 1 september 2020 Voorzitter ad interim College van Bestuur UN1EK 
Tot 1 september 2020 lid ad interim College van Bestuur UN1EK 
Nevenfuncties: niet van toepassing 

Tot 1 september 2020 
Eric Boerhout 
Voorzitter College van Bestuur 
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht DAK Kindercentra 

Intern toezichtsorgaan 

Naam: Abigail Norville 
Functie: Plaatsvervangend Secretaris Generaal bij Ministerie van VWS 
Nevenfuncties: Lid raad van toezicht theater Hofplein 
Aandachtsgebied: voorzitter, renumeratie, HRM 

Naam: Thomas Meijer 
Functie: Algemeen directeur Palladio groep BV 
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht CJG Capelle aan den IJssel 
Aandachtsgebied: financiën 

Naam: Josien van Cappelle 
Functie: -  
Nevenfuncties:  

 Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 lid Raad van Toezicht Bazalt Groep, Den Haag – bezoldigd
 lid Raad van Commissarissen Sport.Gouda, Gouda – bezoldigd
 docent Governance Transitium Groep, Zeist – bezoldigd
 president Soroptimist International Club Rotterdam – onbezoldigd

Aandachtsgebied: financiën, renumeratie 

Naam: Jan Lokker 
Functie: Lid college van bestuur Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid 
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Nevenfuncties: 
 Bestuurslid Maritieme Delta
 Bestuurslid Stichting Flow Center
 Bestuurslid Loket Zwijndrecht

Aandachtsgebied: kwaliteit 

Naam: Caty Bulte 
Functie: 
Nevenfuncties: 

 Gemeente Rotterdam, Programma Aanpak Lerarentekort / projectleider
kinderopvang; 

 KindeRdam, projectleider opleidingen;
 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, lid Raad van Toezicht.

Aandachtsgebied: kwaliteit 

In 2020 is de Raad van Toezicht zeer regelmatig bijeengekomen. Ook in de samenstelling 
heeft de Raad van Toezicht wijzigingen ondergaan.  

Het verslag van de Raad van Toezicht is in de bijlagen bijgevoegd. 

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. 
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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). 

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. 

1.2 Profiel 

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. 

In 2020 is de Raad van Toezicht zeer regelmatig bijeengekomen. Het jaarverslag van de 
Centrale UN1EK Raad is als bijlage bij dit bestuursverslag toegevoegd. 
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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 
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.  
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In de komende beleidsperiode blijven we ons inzetten op de verdere ontwikkeling van ons 
integrale aanbod. 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.

Het strategisch beleidsplan KOERS24 is ogenomen in de bijlagen. 

Klachtenbehandeling 

In 2020 heeft UN1EK Opvang en Opvoeding in totaal 19 klachten ontvangen. Alle klachten 
zijn in 2020 afgehandeld.  

UN1EK heeft een interne klachtenprocedure. De ontvanger van de klacht wordt per 
omgaande bevestigd. Vervolgens ontvangt de afzender binnen 10 dagen bericht van de 
manier waarop de klacht afgehandeld wordt. 

Het klachtenbeleid van UN1EK Opvang en Opvoeding is opgenomen in de bijlagen. 
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Hoofdstuk 2 Verantwoording beleid 

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. 

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. 

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 2019 stond voor de gemeenten Vlaardingen en Maassluis de uitwerking van de 
uitbreiding naar 16 uur VVE voor doelgroepkinderen op de agenda. Het aanbod voor 16 uur 
VVE is per 1 augustus 2020 gerealiseerd bij UN1EK. 
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2.2 Personeel & professionalisering 

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 en 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. 

Boekjaar 2020 

Rijlabels 
Som van 
Bedrag/uren 

UN1EK kinderopvang B.V. €88.696,24 

UN1EK opvang & opvoeding holding 
B.V. €3.192,58 

Eindtotaal €91.888,82 

Aanpak werkdruk 

De ambitie van UN1EK is om het eigen regiemodel voor ziekteverzuim verder te 
implementeren en door te voeren, samen met een actieve ondersteuning en begeleiding 
van de arbodienst met als doelstelling reductie verzuim te realiseren. Daaruit is een 
actieplan opgesteld dat conform de afspraken uitgevoerd wordt.  

(School)jaar Verzuimpercentage UN1EK 
Opvang  

2019 7,66 

2020 6,07 
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Toelichting 

Opvang 

In Q1 van 2020 was het landelijk verzuim kinderopvang met 7,0% op het hoogst sinds 2015. 
Ook in Q2 en Q3 van 2020 ligt het verzuim hoger dan in voorgaande jaren, dit heeft te 
maken met de uitbraak van COVID-19.  

Het verzuim bij UN1EK over de eerste helft van 2020 is 6,4%, richting het einde van Q4 ligt 
verzuim rond het landelijk gemiddelde van 7,0%. Ten opzichte van 2019 is het verzuim 
binnen de opvang gedaald. Dit heeft deels te maken met de overgang naar de nieuwe 
Arbodienstverlener Perspectief waarbij er meer grip is gekomen op de verzuimdossiers, 
mede door de goede samenwerking tussen Perspectief, leidinggevende en HR. Er zijn minder 
langdurige dossiers doordat er preventief wordt gehandeld en tijdig wordt gekozen voor een 
juiste wijze van coaching en/of passend re-integratietraject.  

 Trend: We zien de een zichtbare golfbeweging gedurende de jaren: eerste en vierde 
kwartaal een zichtbare stijging en gedurende de zomermaanden een sterke daling van het 
verzuim. Over het jaar 2020 speelt Corona een grote rol bij de kortdurende verzuimgevallen. 

Strategisch personeelsbeleid 

Zoals bij het onderdeel ontwikkelingen is aangegeven is UN1EK volop in beweging en aan de 
slag gegaan met een nieuw koersplan en besturingsmodel. Het nieuw strategisch 
personeelsbeleid in wording zal hiermee in lijn met de visie op IKC, integraal onderwijs en 
opvang,  worden afgestemd en de opgaven waar de locaties voor staan. Het strategisch 
personeelsbeleid concentreerde zich in 2020 op het opleidingsplan en zal in de aankomende 
periode meer gericht zijn op thema’s als aantrekkelijke werkgever, een gezond en duurzame 
organisatie met medewerkers die volledig hun talenten kunnen inzetten en leren van en met 
elkaar. In lijn met het besturingsmodel zal er tevens ingezet worden op monitoring en 
inzetten van kwaliteitssystemen.  

Goed (strategisch) personeelsbeleid zal ook met de tijd mee moeten gaan en hierbij 
aansluiten op systemen, werkwijzen en inzet van alle kwaliteiten van al onze medewerkers 
binnen IKC’s .   

De onderwijsbesturen zullen zich in dit traject laten ondersteunen door een externe partij 
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2.3 Risicoparagraaf 

Om de risico’s en onzekerheden van het beleid en de bedrijfsvoering van de organisatie in 
kaart te brengen, heeft het College van Bestuur in 2018 gebruik gemaakt van een online tool 
Risico’s in beeld die daarvoor door de PO-raad beschikbaar is gesteld. 

Dit 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

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 2020 is 
dit domein 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 2019 en het verslagjaar is er daarom op deze domeinen actie 
ondernomen. Overigens zijn de uitkomsten van de risicoanalyse in 2020 niet gewijzigd. Op 
die risico´s en de genomen beheersmaatregelen gaan we in de volgende paragrafen op in. 

Voorafgaand daaraan gaan we in op wat we relevante gebeurtenissen na balansdatum 
willen noemen, te weten de corona-pandemie, die de wereld sinds begin 2020 in zijn greep 
houdt, en sinds begin maart ook Nederland, en de problemen met de oplevering van de 
renovatie van het gebouw van IKC De Schakel. 

Corona 
Per 16 maart 2020 zijn alle kinderopvanglocaties en alle basisscholen in Nederland gesloten 
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sindsdien verzorgt de Kinderopvang (bij 
UN1EK in nauwe samenwerking met Onderwijs) voor de noodopvang van kinderen van 
ouders met cruciale beroepen in vitale sectoren. Met ingang van maandag 11 mei 2020 is de 
Kinderopvang weer “normaal” open. Om te voorkomen dat kinderopvangorganisaties in 
financiële problemen zouden raken heeft de overheid besloten om de kinderopvangtoeslag 
tijdens de periode van noodopvang door te blijven betalen. Tevens heeft de overheid 
besloten om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de ouders tot aan het fiscaal 
maximum uurtarief voor haar rekening te nemen. Het verschil tussen het uurtarief dat 
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UN1EK in rekening brengt aan de ouders en het fiscaal maximum uurtarief neemt UN1EK 
voor eigen rekening. Voor HEDO gaat het om gemiddeld 0,5% van de factuurwaarde en voor 
BSO gemiddeld om ca. 5% van de factuurwaarde. De maatregelen en de adviezen die door 
de overheid zijn afgekondigd zijn uiteraard ook door UN1EK opgevolgd. Het creëren van een 
veilige situatie voor onze kinderen, ouders en personeel staat hierbij op de eerste plaats.  

Medio maart 2020 is er een crisisteam ingericht waarin de bestuurder en meerdere 
managers zitting hebben. In het crisisteam zijn en worden de ontwikkelingen omtrent het 
coronavirus nauwlettend gevolgd en wordt hierop snel en adequaat geacteerd.  

De corona-pandemie heeft gevolgen voor de aanvankelijke omzetverwachtingen. Het is op 
dit moment onzeker wat op langere termijn de effecten van deze uitbraak op de 
economische groei zijn. Voor Nederland was de krimp van de economie in 2020 met 3,8 
procent, de grootste daling sinds de Tweede wereldoorlog. Volgens het CPB zou dat tot een 
terugval in de vraag naar Kinderopvang tot wel 30% kunnen leiden. 

Op dit moment is nog onduidelijk hoe groot de economische krimp zal zijn en tot welke 
daling in de vraag naar kinderopvang dat in ons werkgebied gaat leiden. Het verwachte 
effect op het resultaat vormt geen bedreiging voor het voorzetten van de bedrijfsvoering in 
de komende jaren. Hoewel het jaar 2020 anders is verlopen dan aanvankelijk gedacht is er 
alle vertrouwen dat wij in de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen op het gebied 
van de kinderopvang in de regio Vlaardingen/Maassluis/Schiedam. 

De Schakel 
Zoals in het jaarverslag 2019 al benoemd is de formele oplevering vertraagd en is ook de 
hoofdaannemer failliet verklaard. Het gebouw is opgeleverd maar voldoet nog niet aan de 
overeengekomen kwaliteitseisen. Als gevolg hiervan is er financiële schade voor UN1EK 
ontstaan. 

De omvang van de eventuele schade is inmiddels in beeld gebracht of deze schade op de 
wederpartij kan worden verhaald is nog niet duidelijk. We gaan ervan uit dat het eventuele 
effect op het resultaat geen bedreiging vormt voor het voorzetten van de bedrijfsvoering in 
de komende jaren. 

Een ander punt is het onderhoud van het gebouw, dat langjarig in het renovatiecontract was 
geborgd. Nu dit opnieuw georganiseerd moet worden en de kwaliteit van het opgeleverde 
gebouw lager is dan overeengekomen bestaat het risico dat het onderhoud structureel 
substantieel meer zal gaan kosten dan begroot. Hoewel dit op zichzelf genomen geen 
bedreiging is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering zal het wel invloed hebben op de 
begroting en exploitatie. In het in 2020 nieuw opgestelde MJOP is het onderhoud voor De 
Schakel opgenomen. 

1. Bestuur en Organisatie
Binnen het domein Bestuur en Organisatie kent UN1EK drie urgente risico’s die nog niet
adequaat zijn afgedekt:

1. Informatievoorziening aan bestuur en toezichthouders schiet tekort. In het
verslagjaar zijn activiteiten ontplooid om de Planning & Control-cyclus beter in te
richten. We zijn hier niet volledig in geslaagd. Debet daaraan zijn het feit dat
opnieuw sleutelfiguren op dit onderdeel van organisatie (lid College van Bestuur en
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hoofd financiën) UN1EK hebben verlaten en het feit dat in het verslagjaar is 
gebleken dat de inrichting van de processen en software gebrekkig is. Daardoor is 
adequate informatievoorziening vrijwel onmogelijk. Inmiddels zijn er in het kader 
van het programma Het Fundament stappen gezet om de programma-infrastructuur 
te verbeteren, de personele bezetting op dit domein te optimaliseren en de cultuur 
van de organisatie te versterken. De verwachting is dat we nog ten minste het hele 
jaar 2021 nodig zullen hebben om de informatievoorziening op een acceptabel 
niveau te krijgen. 

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 2019 hebben we geprobeerd daar meer duidelijkheid in aan te brengen. Dat is
slechts ten dele gelukt. Ook hiervoor geldt dat hieraan in het programma Het
Fundament specifieker aandacht is besteed gedurende 2020 en dat we verwachten
hier nog ten minste het hele jaar 2021 voor nodig te hebben.

3. De kwaliteit van de schoolleiders
In de populatie schoolleiders is de afgelopen jaren het nodige verloop opgetreden.
Directeuren en managers hebben UN1EK om uiteenlopende en veelal om
persoonlijke redenen verlaten.
Onder andere bij de invulling van deze vacatures zijn we tot de slotsom gekomen
dat het profiel van IKC-directeur en manager te diffuus is. Daardoor zijn de risico’s
van een “mismatch” op de ontstane vacatures relatief groot. Daarnaast is in het
verslagjaar mede door het vertrek van het lid van het College van Bestuur nader
gesproken over het besturingsmodel van UN1EK en de consequenties daarvan voor
het aantal CvB-leden, directeuren en managers en hun (onderlinge) rollen en
verhoudingen. Dit is een omvangrijk vraagstuk dat een fundamentele discussie en
herbezinning vraagt. Mede daarom is er in 2020 bewust voor gekozen om voor
enkele vacatures tijdelijke (interim-) oplossingen in te zetten, al dan niet met eigen
medewerkers. In het jaar 2020 is het nieuwe besturingsmodel opgesteld en per 1
januari 2021 in gebruik genomen. Als gevolg hiervan zijn er twee clusterdirecteuren
aangesteld, hierdoor zal de kwaliteit van de schoolleiders een impuls krijgen.

2. Financiën
Binnen het domein Financiën kent UN1EK één urgent risico dat nog niet adequaat is
afgedekt:

1. Planning & Control: de tussenrapportages fungeren niet als sturingsinstrument
Wat in het domein Bestuur & Organisatie is opgemerkt over de
informatievoorziening aan bestuurders en toezichthouders is onverkort van
toepassing op de constatering dat de tussenrapportages niet fungeren als
sturingsinstrument. In het verslagjaar is opdracht gegeven de
managementrapportages te verbeteren. Hoewel er aanvankelijk door directe sturing
vanuit het College van Bestuur sprake was van verbetering, is deze verbetering niet
structureel gebleken. Het vertrek van de controller en het lid van het College van
Bestuur is hier mede debet aan; de organisatie is niet onmiddellijk in staat gebleken
dat vertrek adequaat op te vangen.
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3. Personeel

Binnen het domein Personeel kent UN1EK vijf urgente risico’s die nog niet adequaat zijn 
afgedekt: 

1. Geen personeelsbeleid geformaliseerd
Hoewel vacatures op de afdeling P&O in het verslagjaar zijn ingevuld is er nog geen
integraal personeelsbeleid opgeleverd. Voor een succesvolle realisatie van de
strategische beleidslijn profilering als aantrekkelijk werkgever (Koers24) is de
formulering van dit beleid een conditio sine qua non. In het thema personeel binnen
het programma Het Fundament heeft dit onderwerp daarom hoge prioriteit.

2. Onvoldoende of onvoldoende bekwaam personeel
De toenemende krapte en spanning op de arbeidsmarkt heeft tot op heden nog
relatief weinig grip gekregen op UN1EK. Mede dankzij een innovatief Eat, meet &
greet-evenement werd geïnteresseerde potentiële medewerkers een verassende
kennismaking met UN1EK geboden. Daarom staat de organisatie van een soortgelijk
evenement ook voor het komende jaar op de agenda, alhoewel de
noodmaatregelen in het kader van de corona-crisis de organisatie bemoeilijken.

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.
Ook hiervoor geldt dat dit in 2021 binnen het thema personeel van het programma
Het Fundament een prominente plaats heeft gekregen

4. Een functionaris op een sleutelpositie valt plotseling weg
Met name binnen het ServiceBureau van UN1EK is er sprake van verschillende
specialistische functies met een relatief kleine omvang, die daardoor vaak slechts
door één medewerker worden ingevuld. In het verslagjaar zijn er geen nadere
maatregelen genomen dit risico te verkleinen

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. Door de adequate
samenwerking met de Arbodienst en verzuimtraining voor leidinggevenden wordt er
actief ingezet op de beheersing van het verzuim.

4. Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT
Binnen het domein Huisvesting, facilitaire dienstverlening & ICT kent UN1EK één urgent
risico’s dat nog niet adequaat is afgedekt:

1. Huisvestingsprojecten leiden (structureel) tot overschrijdingen
In het verslag over het jaar 2018 werd opgemerkt dat huisvestingsprojecten bij
UN1EK in het verleden geregeld tot overschrijdingen leidden. Met het
huisvestingsproject inzake IKC De Schakel is dat jammer genoeg in 2019 ook aan de
orde geweest.
De casco renovatie van het gebouw van De Schakel is teleurstellend geëindigd met
het faillissement van de hoofdaannemer, een aanzienlijk aantal onderaannemers
dat forse financiële schade lijdt en met de ingebruikname door UN1EK van een
gebouw dat niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en nog niet
volledig gereed is. Dankzij de ingezette project(bege-)leiding en de behoudende
financiële inzet lijken de financiële consequenties voor UN1EK nog enigszins beperkt
te kunnen blijven. Veel zal nog afhangen van de wijze waarop het faillissement van
de hoofdaannemer kan worden afgewikkeld.
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Hoofdstuk 3 Verantwoording 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 2020 is er een positief bedrijfsresultaat behaald van 1,6% van de totale omzet. Dit is een 
daling van 0,2 procentpunt ten opzichte van 2019, door hogere kosten voor de inhuur van 
personeel en een afboeking op oude debiteuren. Het resultaat voor belastingen bedraagt in 
2020 € 177.000 positief tegenover € 176.000 positief in 2019. De omzet is in 2020 met 7% 
gestegen ten opzichte van 2019. Het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor de afboeking op de 
oude debiteuren (€ 122.000) is 2,5% van de omzet. Genormaliseerd voldoet het resultaat 
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 weer toegenomen, zoals ook in 2019 de bezetting steeg. De TSO omzet is 
mede als gevolg van deze crisis wel met ruim 50% gedaald, doordat in het Onderwijs 
versneld is overgegaan op een continurooster. Een ander gevolg is een toename in de 
schoonmaakkosten, deze waren begroot op € 51.000 en zijn werkelijk € 101.000 geworden. 

3.2 Geconsolideerde balans stichting UN1EK Opvang en Opvoeding per 31 
december 2020 

€ € € €
ACTIEF

Vaste activa
Materiele vaste activa 3.152.797  2.957.617 
Financiele vaste activa 22.790 16.141  

3.175.587  2.973.758  
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 811.632  1.234.656 
Liquide middelen 3.205.740  2.362.038 

4.017.372  3.596.694  

7.192.959  6.570.452  

PASSIEF

Groepsvermogen 2.244.620  2.165.003  
Voorzieningen 777.650  825.278  
Langlopende schulden 984.830  1.077.770  
Kortlopende schulden 3.185.860  2.502.401  

7.192.959  6.570.452  

31 december 2020 31 december 2019
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3.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020 ten opzichte van de 
begroting 2020 

Toelichting: 
De gerealiseerde omzet is hoger dan begroot door een stijging in de bezetting. Ondanks de 
uitbraak van het corona-virus is de bezetting in de HEDO en BSO toegenomen. In de TSO zien 
we een daling van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de TSO. Dit is het gevolg van 
de invoering van een continurooster binnen het onderwijs. De invoering is door het corona-
virus versneld gedaan. 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 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 en ook de krappe liquiditeitspositie in het begin van 2020 is 
hier debet aan. 

De overige bedrijfskosten zijn lager dan begroot door: 
 De overige personeelskosten zijn lager dan begroot. Dit als gevolg van terughoudend

beleid vanwege de onzekerheid door de uitbraak van het corona-virus;
 Lagere verzorgingskosten door de tijdelijke sluiting van locaties en ook doordat er

scherp op de kosten is gelet;
 De diverse baten en lasten zijn hoger door herbeoordeling van de openstaande

debiteuren. Op openstaande posten van de periode 2006 tot met 2016 is een
bedrag van € 122.000 afgeboekt naar de voorziening dubieuze debiteuren;

 Lagere overige algemene kosten ten opzichte van de begroting. Het grootste verschil
ten opzichte van de begroting betreft de bestuurskosten. In de realisatie worden

2020 2019
€ €

Omzet 13.293.771 12.344.523 
Overige bedrijfsopbrengsten 125.891  -  

13.419.661 12.344.523 

Lonen, salarissen en sociale lasten 10.068.531 8.707.479  
Afschrijvingen op vaste activa 334.793  336.993  
Overige bedrijfskosten 2.800.841  2.966.226  

Som der kosten 13.204.165 12.010.698 

Bedrijfsresultaat 215.496  333.825  

Financiele baten en lasten (38.613)  (52.000)  

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 176.883  281.825  

Belasting resultaat gewone bedrijfsvoering (97.266)  -- 

Resultaat na belastingen 79.617  281.825  
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deze onder de personeelskosten verantwoord. Ook is de realisatie lager dan begroot 
doordat er in het verslagjaar een vrijval van gereserveerde premie vervangingsfonds 
is verwerkt € 60.000. 

3.4 Financiële positie 

kengetallen 

De financiële positie wordt aan de hand van 2 kengetallen verder gespecificeerd. 

De solvabiliteitsratio bedraagt 31% en ligt 2% lager dan in 2019. Het Waarborgfonds geeft 
als ondergrens voor de sector 10% aan. Aan die norm wordt derhalve nog ruimschoots 
voldaan. 

De liquiditeitsratio voor 2020 is 1,26 (op basis van current ratio) wat lager is dan 2019 
(1,44). 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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3.5 Toekomstparagraaf 

Het aantal kinderen binnen de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam blijft de 
komende jaren redelijk stabiel. De bezetting op de verschillende locaties is in 2020 weer 
toegenomen ten opzichte van 2019. Voor de komende jaren gaan we uit van een stabiele 
bezettingsgraad. We verwachten dat de HEDO en BSO de terugval in de TSO plaatsen 
volledig zal compenseren. Voor de PSZ verwachten we de komende jaren ook een gelijke 
bezetting als in 2020. Met uitzondering van de PSZ Avonturijn, deze locatie wordt in 2020 
overgedragen aan KomKids. Het aantal koppelingen in de gastouderopvang is in 2020 wel 
weer gedaald. Er is inmiddels een plan van aanpak geschreven om meer koppelingen te 
realiseren. De verwachting is dat het aantal koppelingen de komende jaren voorzichtig zal 
geen stijgen. 

De begroting voor 2021 sluit met een positief resultaat van € 339.000 dit is een rendement 
van 2,6%. Het werkelijke en begrote rendement blijven krap. De verwachting is dat door de 
invoering van het nieuwe besturingsmodel er op termijn een besparing op 
managementkosten gerealiseerd gaat worden. De impact van de corona-crisis is in 2020 
beperkt gebleven. De economische situatie in het verzorgingsgebied van UN1EK heeft niet 
geleid niet tot een afname in de vraag naar opvang. Dit in tegenstelling tot andere regio’s in 
Nederland. De impact op het begrote resultaat 2021 schatting wij op dit moment nihil. 
Mochten we toch alsnog met een terugval in de bezetting geconfronteerd gaan worden dan 
zijn wij daarop voorbereid. Er zijn reeds een aantal scenario’s beschreven om dit risico te 
beheersen. 

Begroting 2021
€ €

Opbrengsten 13.069.000  

Lonen, salarissen en sociale lasten 9.715.000  
Afschrijvingen op vaste activa 362.000  
Overige bedrijfskosten 2.610.000  

Som der bedrijfskosten 12.687.000  

Bedrijfsresultaat 382.000  

Financiele baten en lasten -43.000 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 339.000  

2021
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Bijlage 1 Verslag Raad van Toezicht UN1EK Opvang en 
Opvoeding 

Verslag Raad van Toezicht UN1EK Opvoeding en Opvang 

De raad van toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het 
college van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Bijzondere 
aandacht heeft de toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, de 
bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. De governance codes 
kinderopvang én goed onderwijs waarin de normen zijn omschreven voor goed bestuur en 
toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing zijn 
hierbij leidend. De governance binnen Stichting UN1EK Opvang en Opvoeding is ingericht 
conform genoemde governance codes. 

Centraal in het toezicht staat de kwaliteit van het primair proces van opvang en onderwijs. 
Daarop richt zich immers de missie en visie van de organisatie en het vormt het 
bestaansrecht van UN1EK. 
De raad van toezicht heeft hierop in het verslagjaar toezicht gehouden door het thema 
“Kwaliteit” structureel te agenderen. Om dieper op het onderwerp in te kunnen gaan heeft 
een van de vergaderingen van de raad van toezicht bovendien voornamelijk in het teken 
gestaan van het onderwerp kwaliteit. 

De borging van de kwaliteit van de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn is ook bepalend 
geweest bij de formulering van het nieuwe strategisch beleid. In de kernwaarden van de 
organisatie is verankerd dat kinderen bij UN1EK in een doorlopende visie- en kwaliteitsrijke 
lijn van opvang en onderwijs uitgroeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers 
die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen 
functioneren. 

De organisatie 
In 2020 is de raad zeven keer bijeengekomen voor een vergadering. Daarnaast kwam de 
raad van toezicht drie maal bijeen voor een strategische oriëntatie. De commissie kwaliteit is 
twee keer bijeen gekomen voor een thema-overleg over kwaliteit en de financiële 
commissie is vier keer bij elkaar gekomen. 

In de vergaderingen is de raad van toezicht door het bestuur geïnformeerd over de 
algemene gang van zaken binnen de organisatie op de terreinen kwaliteit van Onderwijs en 
Opvang, HRM, Huisvesting, ICT en financiën. Voor zover relevant is in de vergaderingen van 
de raad van toezicht door het college van bestuur ook informatie verstrekt over landelijke 
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ontwikkelingen en de regionale netwerken waarin het bestuur van UN1EK participeert en 
waar het een bijdrage aan levert.  

College van Bestuur 
Door het vertrek van mevrouw Claudia Doesburg uit het college van bestuur van UN1EK zag 
de raad van toezicht zich in 2019 voor een belangrijke vraag gesteld. 
In het kader van de ontwikkeling van het strategisch beleid 2020-2024 wenkt namelijk het 
perspectief van een efficiëntere organisatie die adequaat kan opereren met een kleinere 
overhead en als gevolg daarvan wellicht ook door een eenhoofdig college van bestuur kan 
worden aangestuurd. Gezien echter de omvangrijke opdracht die er nog uitgevoerd moet 
worden om dat punt te bereiken achtte de raad van toezicht het niet verantwoord om het 
college van bestuur in omvang nu al terug te brengen tot één persoon en wilde zij meer tijd 
nemen om tot een besluit in deze te komen, mede in het licht van mogelijke wijzigingen in 
de managementstructuur binnen UN1EK. Vandaar dat na ampel beraad is besloten tot de 
benoeming van een interim lid van het college van bestuur. Dhr. Wiegeraad is benoemd als 
interim lid van het College van Bestuur  
In juni 2020 heeft dhr. Boerhout zijn vertrek als voorzitter van het College van Bestuur 
aangekondigd. Na gedegen intern overleg met onder andere het directeurenteam en de CUR 
heeft de Raad van Toezicht besloten dhr. Wiegeraad per 1 september 2020 te benoemen als 
voorzitter van het College van Bestuur en geen extra interim lid van het College van Bestuur 
te benoemen. 
De Raad van Toezicht heeft in november 2020 de procedure gestart voor de werving voor 
een voorzitter van het College van Bestuur. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van dhr. 
Barendregt per 1 mei 2021 als voorzitter van het College van Bestuur. 

Raad van Toezicht  
Conform het vastgestelde rooster van aftreden loopt in januari en juli 2020 de 
zittingstermijn van drie leden van de raad van toezicht af. Twee van deze leden (de heren De 
Wit en Vogel) zijn niet herbenoembaar; één van hen (de heer Verburgh) wel. Dhr. Verburgh 
heeft aangegeven zich niet herbenoembaar te willen stellen. 

Om te kunnen voorzien in de vacatures die zullen ontstaan als gevolg van het aftreden van 
de heren Vogel, De Wit, en Verburgh is er een wervings- en selectieprocedure gestart die 
met succes ia afgerond. De benoeming van de nieuwe leden is in 2020 geëffectueerd. 

De Raad van Toezicht heeft uit de leden een nieuwe voorzitter gekozen. Sinds 23 juni 2020 is 
mw. Norvil voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft mw. Van 
Cappelle, dhr. Lokker en dhr. Meijer verwelkomd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 

Financiën 
De raad van toezicht is door middel van rapportages geïnformeerd over de financiële gang 
van zaken. 
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De inkomsten en uitgaven zijn in 2020 in algemene zin binnen de kaders van de begroting 
gebleven. 

Huisvesting 
Adequate huisvesting is belangrijk voor de realisatie van de visie en missie van UN1EK, 
omdat het ontwikkeling van Integrale KindCentra faciliteert en daarmee bijdraagt aan het 
bieden van de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het 
heeft daarom in het verslagjaar van de raad van toezicht veel aandacht gekregen in de 
gesprekken met het college van bestuur.  

Een dossier dat in het verslagjaar extra aandacht van de raad van toezicht heeft gevraagd is 
de renovatie van IKC De Schakel. De raad is teleurgesteld in het verloop van het proces maar 
is  tevreden over de zorgvuldige voorbereiding waarin de financiële risico’s die nu dreigen te 
ontstaan als gevolg van het faillissement van de hoofdaannemer adequaat zijn afgedekt. 

Strategie en context 
Als gevolg van de landelijke trend van decentralisatie van Rijksverantwoordelijkheden en -
budgetten naar regionaal en lokaal niveau, ontstaan er steeds meer regionale en lokale 
samenwerkingsverbanden. Waar dat bijdraagt aan de realisatie van de missie en visie van 
UN1EK, participeert de organisatie in die samenwerkingsverbanden.  
De raad heeft verschillende gesprekken met het college gevoerd over de mogelijke gevolgen 
van het werken in regionale netwerken, maar heeft geconcludeerd dat het zeker nog te 
vroeg is voor het aangaan van coöperatieve verantwoordelijkheden en dus voor aanpassing 
van de governance zoals deze op dit moment geldt voor UN1EK.   

Portefeuillehouders en medezeggenschap 
Het portefeuillehouderschap binnen de raad van toezicht is helder gedefinieerd en belegd 
en de gesprekken en voorbereidingen van de vergaderingen zijn in 2020 conform afspraken 
verlopen langs de lijn van de portefeuilleverdeling. 

Jaarlijks spreekt de raad tweemaal met (een delegatie van) het centrale inspraak- en 
medezeggenschapsorgaan, de Centrale UN1EKraad (CUR). In het voorjaar heeft de raad van 
toezicht overlegd met het Dagelijks Bestuur van de CUR; in het najaar stond de reguliere 
vergadering van de raad van toezicht met de voltallige CUR gepland. 
In deze overleggen is onder andere gesproken over de ontwikkeling van het strategische 
beleidsplan 2020-2024, de benoeming van een interim-lid van het college van bestuur en de 
procedure van werving en benoeming van leden van de raad van toezicht.  

Governance code 
De governance codes Primair Onderwijs en Kinderopvang zijn de leidraad voor het handelen 
binnen alle geledingen van UN1EK, waarbij vooral de aspecten veiligheid en toezicht centraal 
hebben gestaan en blijven staan. Deze leidraad is medebepalend geweest voor het werk van 
de raad van toezicht. 
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Bestuur en toezicht 
Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en draagt de 
eindverantwoordelijkheid. De bevoegdheden van het college van bestuur zijn vastgelegd in 
de statuten van de organisatie en in het reglement van het college van bestuur. De 
werkwijze van de raad van toezicht is vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht. 

In 2020 heeft de raad van toezicht onder andere de volgende onderwerpen voor UN1EK 
opvang en opvoeding behandeld en ter besluitvorming aangenomen: 

 De raad heeft goedkeuring verleend aan de jaarstukken ter verantwoording over het
jaar 2019 van Stichting UN1EK opvang en opvoeding en Stichting UN1EK onderwijs
en het college van bestuur décharge verleend over het in het betreffende boekjaar
gevoerde beleid;

 De raad heeft haar goedkeuring verleend aan de begroting 2021.

Professionalisering 
De raad heeft ten behoeve van zijn eigen functioneren een interne agenda opgesteld. In 
combinatie met de agenda van het college van bestuur is deze agenda een leidraad voor de 
toezichthoudende rol van de raad.  

De leden van de raad van toezicht hebben verschillende aandachtsgebieden. De 
portefeuilles waren in 2020 als volgt verdeeld: 

 IKC en kwaliteit:  mw. C.E.M. Bulte, dhr. Lokker 
 Personeel en organisatie: mw. A.N. Norville 
 Financiën, juridische aange- 

legenheden en huisvesting: dhr. Meijer en mw. Van Cappelle

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2020 een vergoeding passend binnen de 
richtlijnen van de NVTK en de VTOI. De voorzitter ontvangt € 9.000 per jaar en leden 
ontvangen € 5.000 per jaar (exclusief BTW en onkostenvergoeding). Het te betalen aandeel 
van UN1EK Onderwijs en UN1EK Opvang en Opvoeding in deze vergoeding is 50/50. 

Namens de leden van de raad van toezicht, 

Mw. A. Norville 
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Bijlage 2 Verslag CUR 

Beste lezer, 

Het jaar 2020 ligt alweer enkele maanden achter ons. Een bewogen jaar waarin helaas een 
hoofdrol was weggelegd voor Covid-19. In dit jaarverslag geeft de Centrale UN1EK Raad (CUR) u 
een overzicht van onderwerpen en thema’s, waarvoor we ons in 2020 hebben ingezet. Ondanks 
de uitdagingen zijn er behoorlijk veel onderwerpen voorbij gekomen en behandeld. De 
veerkracht binnen de organisatie, als ook binnen de CUR zijn waardevol gebleken. De (online) 
afhandeling van diverse advies- en instemmingsaanvragen vanuit het Fundament, geeft aan hoe 
betrokken de ouders & medewerkers zijn bij de organisatie. Een organisatie die klaar is voor de 
toekomst! Aan de vormgeving van de basis voor toekomst hebben niet alleen de leden van de 
CUR een bijdrage geleverd. Op uitzonderlijke wijze heeft de CUR in nauwe samenwerking met 
het College van 
bestuur, via de Adviesraad, de lokale IKC-raden betrokken 
bij de besluitvorming op UN1EK-brede vraagstukken, die 
bepalend zijn voor UN1EK als moderne organisatie. Dit 
onderstreept de integrale aanpak van de 
medezeggenschap. Nog altijd staat voorop, dat we het 
beste willen bereiken voor zowel kinderen, ouders, 
medewerkers en de organisatie in het geheel, zonder één 
van deze groepen boven de ander te stellen. 

Inmiddels is het april 2021 en hebben we met elkaar het Coronavirus nog niet achter ons kunnen 
laten.  Onze waardering gaat onverminderd uit naar alle ouders en medewerkers van UN1EK, die 
hun onvermoeibare inzet hebben getoond afgelopen jaar en steeds te maken krijgen met 
wisselende omstandigheden en werkkaders waarbinnen gehandeld dient te worden! 

UN1EK heeft doorgepakt met een krachtige crisisorganisatie met een vertaling in de 
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bedrijfsvoering van de door de overheid opgelegde maatregelen. De flexibiliteit van de mens, 
medewerkers, kinderen en ouders, blijft nog altijd aanwezig binnen UN1EK! Het komende jaar 
staat in teken van een veranderende organisatie, waarin samen een mooie krachtige basis zal 
worden versterkt. Hierbij zal ook de nieuwe bestuurder een belangrijke rol spelen.    

De CUR kijkt dan ook uit naar de samenwerking met de nieuwe bestuurder als ook naar het 
nieuwe dagelijkse bestuur van UN1EK. In deze nieuwe en online tijd blijft de medezeggenschap 
doorgaan en zal ook de CUR zich blijven inzetten voor de professionele invulling van de 
medezeggenschap binnen UN1EK! 

Namens, de gehele Centrale UN1EK Raad, 
Lennert Verhoog 
Voorzitter Centrale UN1EK Raad 
april 2021 

Jaarverslag 2020 – 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 een 
vooruitstrevende organisatie is, blijft ook onverminderd voor de CUR merkbaar. Van buitenaf 
komen er nog altijd verzoeken om toe te lichten hoe de unieke medezeggenschapsstructuur 
werkt. Maar ook binnen UN1EK blijft de medezeggenschap in ontwikkeling. De CUR liet zich 
niet weerhouden door de maatregelen rondom het Coronavirus en organiseerde in 
november 2020 een grote online medezeggenschapsbijeenkomst. Dit keer exclusief voor alle 
leden van alle lokale raden. De CUR is verheugd dat de Adviesraad een onverminderd 
belangrijke rol speelt 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. 

De volgende leden maken in 2020 deel uit van de CUR: 
• Lennert Verhoog (voorzitter; ouders opvang)
• Stanley van Peenen lid (ouders opvang; vanaf 01-03-2020)
• Saraab Fallaha (lid; personeel opvang; tot 01-10-2020)
• Kim Akkerhuis (lid; personeel opvang; vanaf 01-10-2020)
• Petra Ouwens (lid; personeel opvang)
• Natascha Rombout (lid; ouders onderwijs)
• Robin Hormann (vicevoorzitter; ouders onderwijs)
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• Caroline van ’t Veer (lid; personeel onderwijs)
• Jaco van den Aardweg (personeel onderwijs; vanaf 01-09-2020)

Vergaderingen 
In 2020 hebben er in de avonduren twaalf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan 
vijf met het College van Bestuur en twee met de Raad van Toezicht. Hiernaast vonden er 
diverse vergaderingen plaats op commissieniveau en heeft aansluiting plaatsgevonden 
vanuit de CUR bij werkgroepen uit de organisatie. Het Dagelijks bestuur heeft op frequente 
basis overleg gevoerd met het College van Bestuur vanaf de start van de Corona situatie. 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/centrale-un1ek-raad/ 

2020 
De CUR heeft bewogen jaar achter de rug. Ook is in dit jaar is afscheid genomen van lid 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, 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.  
Dit vertrouwen vanuit het College van Bestuur maakt dat de CUR een online 
medezeggenschapsbijeenkomst kon organiseren, exclusief voor de leden van de IKC-raden.  

V.l.n.r.:
Cynthia Roos (ambtelijk secretaris en trainer
online Medezeggenschapsbijeenkomst), 
Natascha Rombout, 
Stanley van Peenen 
Robin Hormann (vice-Vz) 
Kim Akkerhuis 
Caroline van ’t Veer, 
Jaco van den Aardweg, 
Jacco Zwijnenburg (Veltwerk) 
Lennert Verhoog (voorzitter) 
Petra Ouwens 

Onderwerpen 
Belangrijke onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere: 

 Onderwijsinspectie
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• Verkiezingen CUR
• Samenwerkingsverband
• Fundament
• Vacature nieuwe bestuurssecretaris
• Strategisch beleidsplan
• Begroting Onderwijs
• Tarieven Opvang
• Vertrek lid CvB
• Profielschetsen lid CvB, (cluster-)directeuren
• Huisvesting & renovatie
• Pedagogisch werkplan
• Corona-situatie
• IKC-vorming
• Verkoop & Services

Raad van Toezicht 
De bezetting van de Raad van Toezicht is nagenoeg geheel vernieuwd in 2020. Er is als 
gebruikelijk tweemaal per jaar overleg geweest met de Raad van Toezicht. Hierin is uitgebreid 
kennis gemaakt met elkaar. De onderwerpen die in 2020 zijn besproken zijn: Corona-situatie, 
het strategisch beleid, onderwijsinspectie, het besturingsmodel van UN1EK en de aanstelling 
van de nieuwe bestuurder.   

Advies en instemming 
Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen: 
• Vacature & aanstelling bestuurssecretaris
• Begroting Onderwijs & Opvang 2020
• Tarieven Opvang 2021
• Aanpassing Strategisch beleidsplan 2020-2024
• Decentralisatie Verkoop & Services
• Project de Villa
• Profielschetsen voor bestuurder, clusterdirecteur en directeur bedrijfsvoering

 De CUR heeft instemming verleend aan: 
• VVE
• Profielschets en aanstelling 2 leden van de RvT
• Fietsplan Opvang
• Formatiebeleidsplan Onderwijs 2020-2021
• Financiële onderbouwing fundament
• Aanstellingsbeleid aangepast op nieuw functies (sollicitatieprocedure)

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 
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noodzakelijk wordt geacht. Ook tijdelijke commissies worden ingesteld. Voorbeelden van een 
tijdelijke commissie zijn de commissie Verkiezingen en de commissie 
Medezeggenschapsbijeenkomst. Deze commissies verzorgden de voorbereiding en 
organisatie van de verkiezingen en de online medezeggenschapsbijeenkomst met 
ondersteuning van de ambtelijk secretaris.   

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 
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 2020 is Adviesraad 
voornamelijk online bij elkaar gekomen. 
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. 

   Verbinding 
Na een geslaagde medezeggenschapsbijeenkomst in mei 2019, bleef de vraag komen voor een 
vervolg. De CUR liet zich niet weerhouden door de maatregelen rondom het Coronavirus en 
organiseerde in  november 2020 een online medezeggenschapsbijeenkomst. Dit keer exclusief 
voor de leden van alle lokale raden. Nagenoeg alle locaties waren vertegenwoordigd. Ruim 60 
deelnemers kregen een update over de wettelijke kaders en de praktijk van de medezeggenschap. 
In verschillende break-outsessies gingen voorzitters, secretarissen en leden van de IKC-raden met 
elkaar in gesprek. De CUR is verheugd dat de Adviesraad een onverminderd belangrijke rol speelt 
binnen de medezeggenschap van UN1EK. 
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Ontwikkeling 
De CUR blijft ook in 2020 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 verbinden zich allemaal aan enkele locaties. Op deze manier wil de CUR 
de 
professionalisering ook verder doorgeven naar de IKC-raden. 
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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. 

    2020 CUR       
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Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave
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Inleiding
UN1EK Onderwijs en Opvang heeft als doel de optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Dit bereiken 

we door het verzorgen van integraal aanbod van activiteiten, gericht op de cognitieve, persoonlijke en sociale 

doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar. Dat doen we in Integrale KindCentra (IKC’s).

In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de realisatie en 
verdere ontwikkeling van onze IKC’s en aan de optimalisatie van ons 
aanbod. Onze routekaart daarbij was het strategisch beleidsplan 
2014-2018.

Inmiddels zijn we aan het einde van deze eerste beleidsperiode van 
UN1EK. In een intensief en interactief proces met vertegenwoordigers 
van alle geledingen van de organisatie, de medezeggenschap en 
het toezicht, hebben we de resultaten van ons werk en ons beleid 
geëvalueerd en vertaald naar de komende jaren. We hebben ons in 
dat proces op verschillende sleutelmomenten laten bijstaan en laten 
inspireren door externe en onafhankelijke deskundigen.

Een belangrijke conclusie van dit proces is dat wie we zijn en waar 
we voor staan en voor gaan inhoudelijk nog steeds actueel is: 

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.

Dit document Koers24 zien we als een verdieping en verscherping. 
Het biedt zowel de IKC’s als de ondersteunende diensten de ruimte 
en de kaders om zich verder te ontwikkelen en te verbeteren.

We zijn ons bewust van de belangrijke rol die we spelen in de 
ontwikkeling en het opgroeien van kinderen. We leveren een bijdrage 
aan een duurzame samenleving waarin kinderen zich veilig voelen 
en waarin we met respect met elkaar en met de aarde omgaan. 
Daarom is ons motto voor de komende beleidsperiode samen leren, 
leven, werken.
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Wie 
 we 
 zijn

Op een Integraal KindCentrum (IKC) van UN1EK is iedereen  
welkom, ongeacht geloof, geslacht, afkomst of cognitieve en  
sociale vermogens. Er is ruimte voor zingevingsvragen en we delen 
en vieren verschillende culturele waarden en tradities. Dat borgen 
we in de menselijke waarden die we op alle locaties uitdragen in 
alles wat we doen:

we staan open voor iedereen;

we zien om naar elkaar;

we voelen ons betrokken op onze visie en missie en onze 

doelstelling en leveren daar met overtuiging een bijdrage aan;

we zijn betrouwbaar doordat we zeggen wat we doen en we doen 

wat we zeggen;

we handelen integer door niet over elkaar maar met elkaar  

te praten.
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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.
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Visie
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.

In onze visie beschrijven we 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 zien 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 herkenbaar UN1EKe 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/verzorgers voelen zich thuis bij UN1EK, ondanks hun 
uiteenlopende achtergronden, talenten en beperkingen en geloven. 
We sluiten niemand buiten. 

We gaan in ons doen en gaan met respect om met elkaar en met alles 
wat de aarde ons te bieden heeft.
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IKC
Integrale Kind Cenrta

Organisatie
Het IKC is het belangrijkste middel om onze ambities waar te 

maken. Een IKC biedt een integraal aanbod voor de ontwikkeling 

van alle kinderen van 0-13 jaar. 

Een UN1EK IKC: 
  versterkt het samen leren, leven en werken van kinderen; 

  biedt kinderen doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen 
die ruimte geven voor brede ontwikkeling en maximale 
talentontplooiing;

  kent een professionele cultuur die is gericht op de  
opvoeding en ontwikkeling van kinderen;

  werkt inclusief, uitgaande van het beste leer- en 
ontwikkelperspectief voor ieder kind, of dat nu  
binnen of buiten UN1EK is;

  bevordert bij kinderen hun ouders en bij medewerkers  
het bewustzijn en de aandacht voor duurzaamheid en  
draagt daar op die manier aan bij; 

  anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en  
investeert daarin; 

  ieder UN1EK IKC heeft een aantrekkelijk, onderscheidend  
en relevant profiel, afgestemd op de wijk; 

  speelt een verbindende rol in de wijk en doet dat op  
een eigen, herkenbare wijze; 

  voldoet aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving  
en werkt continu aan kwaliteitsverbetering.
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Interprofessionele samenwerking
De leer- en ontwikkelvragen van kinderen worden 
complexer. De beantwoording van deze vragen  
vraagt per definitie meer inzet, kennis, expertise  

en vaardigheden dan één professional kan bieden.
Het vereist de inzet van kennis en vaardigheden van een grotere 
diversiteit aan medewerkers en om geïntensiveerde vormen van 
samenwerking tussen verschillende professionals.

Dat vraagt professionals die generiek zijn opgeleid maar daarnaast 
over specialistische vakkennis en expertise beschikken . Door 
samenwerking en uitwisseling van relevante kennis en expertise 
brengen we binnen het IKC kennis en kunde rondom het kind samen.

Strategische 
beleidslijnen

Vier strategische beleidslijnen

In de komende beleidsperiode zetten we in op de verdere 
ontwikkeling van ons integrale aanbod. 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.

1

Professioneel netwerk 
In de looptijd van dit plan willen we de functie van medewerker van 
UN1EK verder ontwikkelen en herwaarderen. 
In 2024 werken er nog steeds leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers bij UN1EK, maar zijn al onze professionals opgeleid 
volgens het principe van de brede leerroute. Dat betekent dat zij 
allemaal – ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek en discipline 
– leren om kinderen van 0-13 jaar zo goed mogelijk te begeleiden in 
hun ontwikkeling. Als zij in hun opleiding al leren om goed samen te 
werken met collega’s van een andere discipline en elkaars taal leren 
verstaan, dan hebben de kinderen waar zij later mee gaan werken 
daar baat bij.

Medewerkers doen wat bij hen past en ontwikkelen zich naar hun 
ambitie en behoefte, met als doel dat talentvolle kinderen kunnen 
excelleren en kinderen die dat nodig hebben voldoende worden 
ondersteund om ook optimaal te presteren. 

Intra- en interprofessionele samenwerking door en tussen alle 
UN1EK-professionals en van deze professionals met collega’s van 
andere organisaties is vanzelfsprekend. 

In plaats van een groep kinderen om een professional heen, vormen 
we als UN1EK een professioneel netwerk rondom het kind. Daarbij 
draagt iedere medewerker met zijn eigen talent en expertise bij  
aan de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van  
0 tot 13 jaar.

In 2024 zien we het volgende:

   onze kinderen krijgen niet meer uitsluitend frontaal  
en klassikaal les van één leerkracht. Ieder kind volgt 
zijn eigen leer- en ontwikkeltraject en wordt daarin 
ondersteund door een Expertiseteam van professionals. 
Hoewel het onderwijs dus minder klassikaal wordt 
verzorgd, heeft ieder kind wel nog steeds een 
“thuishaven”; de groep of het jaar waar het  
kind mee verbonden is.
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Kennisvorming en -deling
UN1EK is een wegbereider op het gebied van IKC-
vorming. Voor iedere vernieuwende organisatie is het 
belangrijk om het eigen handelen te evalueren en te 

onderbouwen. Ons toekomstbeeld is dat iedere UN1EK-medewerker 
een onderzoekende houding heeft en dat we binnen de organisatie 
een structuur en een cultuur hebben die het delen van kennis en best 
practices faciliteert. 

We zijn transparant en leggen verantwoording af over wat we doen. 
We kunnen aangeven wat we doen, waarom we dat doen en wat het 
effect daarvan is. Dat kunnen we ook (laten) meten en onderbouwen.

Wetenschappelijke onderbouwing
In 2024 willen we dat medewerkers op alle locaties reflecteren op 
de inhoud van ons aanbod, op hun eigen handelen en dat van hun 
collega’s. Zo werken we gezamenlijk aan de bewijsvoering voor ons 
rotsvaste vertrouwen in het IKC-concept. Daarnaast baseren we onze 
beleids- en besluitvorming zoveel mogelijk op wetenschappelijke 

inzichten.

In 2024 zien we het volgende:
  iedere UN1EK-medewerker heeft een onderzoekende 

houding en beschikt over de vaardigheden om 
de dagelijkse praktijk te toetsen aan recente 
wetenschappelijke inzichten;

  de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek passen 
we toe in onze dagelijkse IKC-praktijk;

  ook als organisatie doen we onderzoek en toetsen 
we de ontwikkeling van ons IKC-concept aan recente 
wetenschappelijke inzichten;

  we hebben een vanzelfsprekende, doorlopende 
systematische PDCA-cyclus geïmplementeerd;

  onze professionals hebben het lef en de flexibiliteit 
om te innoveren en het IKC-concept verder te 
ontwikkelen door te experimenteren met organisatie- en 
onderwijsvormen. We doen dat op systematische en 
verantwoorde wijze;

  we zijn transparant. We leggen graag uit wat we doen, 
waarom we dat doen en wat we daarmee willen 
bereiken. We meten of dat wat we beogen ook 
daadwerkelijk wordt bereikt;

  we delen onze kennis, niet alleen binnen de eigen 
organisatie, maar ook daarbuiten.

Een netwerk rondom het kind
UN1EK staat voor inclusiviteit. Dat wil zeggen dat we 
ieder kind welkom heten, ongeacht zijn achtergrond, 
beperking, geloof, afkomst of zorgvraag. Maar we zijn 

ook realistisch: soms ligt het beste leer- en ontwikkelperspectief voor 
een kind buiten UN1EK. 

Vanuit onze visie willen we dat ieder IKC functioneert als een 
‘community of learning’: een netwerk van professionals uit 
verschillende disciplines rondom het kind. Dat geldt niet alleen 
voor de wereld binnen onze IKC’s, zoals in de vorige paragraaf 
beschreven, maar ook in de verbinding met “buiten”.

Omdat het UN1EK IKC de plaats in de wijk is waar het kind de meeste 
uren van zijn tijd buitenshuis doorbrengt, is het IKC de spil in het 
netwerk dat de ontwikkeling van ieder kind mogelijk maakt. Dat 
betekent dat andere professionals hun bijdrage aan de ontwikkeling 
van het kind binnen de muren van het IKC leveren, in de veilige en 
vertrouwde omgeving van het kind.

Samenwerkingspartners betrekken
De ontwikkeling van een ‘community of learning’ betekent in de 
praktijk dat we externe samenwerkingspartners aan ons binden. We 
bieden ze binnen onze IKC’s een plaats om een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van ieder kind. Die plaats is niet alleen praktisch 
(een concrete werkruimte), maar krijgt ook vorm in de waardering van 
de expertise van deze professionals en de bijdrage die zij leveren. 
We streven naar een intensieve en vanzelfsprekende samenwerking, 
afgestemd om de vragen en behoeften van het kind.

In 2024 zien we het volgende:
  het IKC is dé spil in het netwerk rondom het kind in de 

wijk voor leer, zorg- en ontwikkelvragen van ieder kind. 
We brengen de zorg naar het kind en niet het kind naar 
de zorg;

  de samenstelling van het team en van de 
samenwerkingspartners op het IKC is afhankelijk van 
de vragen die leven in de wijk en bij de individuele 
kinderen op het IKC;

  op het IKC werken veel nieuwe collega’s en professionals 
van andere organisaties met andere expertises dan nu: 
een zorgmedewerker, logopedist, fysiotherapeut etc.

2 3
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4
Profilering als aantrekkelijk werkgever
Niet alleen de kinderen, maar ook de medewerkers 
van UN1EK bieden we een doorlopende leer- en 
ontwikkelingslijn. In het innovatieve karakter en in 

de horizontale en verticale ontwikkelingmogelijkheden binnen 
onze organisatie schuilt de aantrekkelijkheid als werkgever voor 
professionals die zich kunnen identificeren met het UN1EK IKC-
concept.

UN1EK biedt kinderen een vijfdaags aanbod met daarin ruimte voor 
zowel cognitieve als persoonlijke ontwikkeling. Dat aanbod laten 
we verzorgen door professionals van verschillende expertises en 
disciplines. Daarin sluiten we niemand uit. We bieden hen de ruimte 
en de mogelijkheid om hun eigen expertise in te brengen in het 
aanbod dat we onze kinderen doen.

In 2024 zien we het volgende:

  medewerkers van UN1EK hebben zich ontwikkeld tot 
breed inzetbare professionals met een onderscheidende 
specifieke deskundigheid;

  UN1EK biedt medewerker opleidings- en ontwikkelings-
mogelijkheden in het perspectief van horizontale en 
verticale loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie;

Vormgeving & Opmaak

The MindOffice

Redactie

UN1EK onderwijs en opvang
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34 

Bijlage 4 Klachtenbeleid UN1EK Opvang en Opvoeding 

Indien de klacht binnenkomt bij het servicebureau: 

Indien er een schriftelijke klacht (van klant, personeelslid) binnen is gekomen, dan dient de 
volgende procedure te worden gevolgd. (Klacht per e-mail en via website is ook schriftelijk) 

1. De post wordt geopend en in postvak geadresseerde gelegd. De geadresseerde
geeft de brief aan de coördinator kwaliteitszorg.

2. De coördinator kwaliteitszorg vult een digitaal verbeterformulier in en
bevestigt op de dag van ontvangst de brief aan de klager. Dit is een
standaardbrief, waarin staat binnen welk tijdsbestek door de organisatie laat
weten op welke manier de klacht wordt afgehandeld.

3. De originele klachtenbrief wordt bewaard in de klachtenordner.
4. De klachtenbrief of mail wordt ter informatie gestuurd naar de bestuurder en

de betreffende manager.
5. De bestuurder controleert het digitale verbeterformulier en stuurt het formulier

door naar degene die hierop actie moet nemen.
6. Zodra de klacht afgehandeld is maakt de coördinator kwaliteitszorg een kopie

van het verbeterformulier en voegt dat bij het dossier in de klachtenordner.
7. De ouder/het personeelslid krijgt een bevestigingsbrief/mail waarin de wijze

van afhandeling vermeld staat. De afhandeling kan eventueel ook telefonisch
of mondeling plaatsvinden. Dan maakt degene die de klacht afhandelt een
schriftelijk verslag en mailt dit door naar de coördinator kwaliteitszorg, die dit
bij het dossier voegt.

Indien de klacht binnen komt op locatie: 

1. De manager kindcentrum stuurt de klachtenbrief/e-mail (kopie blijft op locatie) naar
het servicebureau gericht aan de coördinator kwaliteitszorg.

2. Verder zoals vanaf punt 2.

Indien management en directie niet tot een bevredigende oplossing van de klacht komen, 
kan de klager zich wenden tot de geschillencommissie via   www.degeschillencommissie.nl . 
Zie KWA.KLV.PRT-001 Opvang: Klachtenreglement  
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Jaarrekening

● Geconsolideerde jaarrekening
● Enkelvoudige jaarrekening
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Geconsolideerde Jaarrekening

● Geconsolideerde balans
● Geconsolideerde staat van baten en lasten
● Geconsolideerd kasstroomoverzicht
● Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
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Geconsolideerde balans Stichting UN1EK opvang en opvoeding per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

€ € € €

Actief Passief

Vaste activa                                                               Eigen vermogen -5- 2.244.620  2.165.003  

2.244.620   2.165.003      

Materiële vaste activa: -1-

Andere vaste bedrijfsmiddelen 451.835    436.072     

Bedrijfsgebouwen en - terreinen 2.700.963 2.521.544  
3.152.797 2.957.617             

Financiele vaste activa:

Actieve belastinglatentie -2- 22.790      16.141      

22.790          16.141                  

Voorzieningen -6-

 Latente belastingverplichting --               2.871         

Groot onderhoud 605.442     498.590     

Personeelsvoorzieningen 172.208     323.817     

777.650 825.278

Vlottende activa Langlopende schulden -7- 984.830     1.077.770  

Vorderingen -3- 984.830      1.077.770      

Vorderingen op handelsdebiteuren 230.578    587.474     Kortlopende schulden -8-

Te vorderen van overheid en gemeente 95.683      136.840     

Vordering op verbonden partiijen 243.334    199.944     

Overige vorderingen 30.464      40.875      Schulden aan leveranciers en handelskredieten 296.312     442.613     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.613        20.153      

Overlopende activa 203.960    249.369     Schulden aan verbonden partijen 525.771     198.198     

Te betalen overheid en gemeente 719.204     442.838     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 425.140     293.720     
Overige schulden 1.219.433  1.125.032  

811.632        1.234.656             3.185.860   2.502.401      

Liquide middelen -4- 3.205.740     2.362.038             

7.192.959     6.570.452             7.192.959   6.570.452      

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

46 of 79



Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Realisatie Begroting

2020 2019 2020

€ € €

Opbrengsten -8-

Netto-omzet 13.293.771       12.448.615        12.344.523    

Overige bedrijfsopbrengsten 125.891            106.199             --                    

Som der opbrengsten 13.419.661       12.554.814        12.344.523    

Lonen en salarissen -9-

Salarissen 7.854.619         7.055.145          6.754.273      

Sociale lasten 1.511.577         1.368.354          1.309.999      

Pensioenlasten 702.334            671.859             643.207         

Afschrijvingskosten op materiele vaste activa-10- 334.793            316.035             336.993         

Overige bedrijfskosten -11- 2.800.841         2.923.546          2.966.226      

Som der kosten 13.204.165       12.334.939        12.010.698    

Bedrijfsresultaat 215.496            219.875             333.825         

Financiele baten 6.810                4.248                 --                    

Financiele lasten 45.423              48.358               52.000           

Som der financiele baten en lasten -12- (38.613)             (44.110)             (52.000)          

Resultaat boekjaar 176.883            175.765             281.825         

Vennootschapsbelasting -13- (97.266)             (14.043)             --                    

Resultaat na belasting 79.617              161.722             281.825         

Verwerking resultaat:

Toevoegen aan overige reserves 79.617              161.722             
Onttrekken aan bestemde reserves personeel --                       (119.543)           
Toevoegen aan overige reserves --                       119.543             

79.617              161.722             
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2020

2020 2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Bedrijfsresultaat       215.496           219.875 

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen       335.379           316.035 

- belastinglatentie          (6.649)            (16.141)

- mutatie voorzieningen        (47.629) (23.841)          

Veranderingen werkkapitaal:

- vorderingen         325.758                             150.409 

- kortlopende schulden         683.459                             528.305 

   1.009.217           678.714 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:    1.505.814        1.174.642 

- Ontvangen interest             6.810                                 4.248 

- Betaalde interest          (45.423)                              (48.358)

- Betaalde VPB                              (29.845)

       (38.613)            (73.955)

Kasstroom uit operationele activiteiten    1.467.202        1.100.687 

Investeringen in materiële vaste activa        (567.741)                            (398.363)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (530.560)    (398.363)        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Aflossing langlopende leningen          (92.940) (97.940)                             
Langlopende leningen                    -- 252.960                            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten        (92.940)           155.020 

843.702      857.344          

Liquide middelen Liquide middelen

Stand 1 januari 2020 2.362.038     Stand 1 januari 2019 1.504.694       

Stand 31 december 2020 3.205.740     Stand 31 december 2019 2.362.038       

Mutatie 843.702        Mutatie 857.344          

 Mutatie geldmiddelen 
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Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Algemeen

De Stichting UN1EK opvang en opvoeding is gevormd op 1 augustus 2014 vanuit een bestuurlijke

fusie tussen Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen.

Stichting UN1EK opvang en opvoeding is 100% aandeelhouder van UN1EK opvang en opvoeding

holding B.V. en via deze vennootschap 100% aandeelhouder van:

UN1EK kinderopvang B.V.

Groot in Klein B.V.

Dit rapport bevat de geconsolideerde cijfers van de Stichting UN1EK opvang en opvoeding

De enkelvoudige balans en staat van baten en lasten van de Stichting UN1EK opvang en opvoeding

is opgenomen in de toelichting.

Tevens is Stichting School XL opgenomen in de geconsolideerde cijfers.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de Stichting UN1EK opvang en opvoeding,

zodat Stichting School XL als onderdeel van de groep wordt beschouwd.

De Stichting UN1EK opvang en opvoeding is statutair gevestigd in Vlaardingen aan de Emmastraat 45. 

De belangrijkste activiteit van de Stichting UN1EK opvang en opvoeding  en de werkmaatschappijen is:

beroepsmatige verzorging en opvoeding van kinderen binnen een veilige en prettige omgeving, 

gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in groepsverband, tegen een  

marktconforme vergoeding uitgevoerd door professionals die bewust en bekwaam met hun   

vak bezig zijn, een en ander binnen de kaders van de intern en extern gestelde kwaliteitseisen.

De feitelijke activiteiten vinden (deels) plaats op verschillende locaties in de gemeente Vlaardingen,

gemeente Schiedam en de gemeente Maassluis.

Informatieverschaffing over continuïteit

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzeker situatie ontstaan. Deze onzekerheid 

wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de 

verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het effect op de stichting UN1EK en de vraag of dit op 

termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen 

aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. 

Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou

kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de stichting UN1EK. 

Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de overheid 
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is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de stichting UN1EK. Wij 

zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden 

gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting UN1EK.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening

vormt het bestuur van UN1EK zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 

de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 

artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting UN1EK opvang en opvoeding zijn de financiële

gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen waarop een overheersende

zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De gecon-

solideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering

en de resultaatbepaling van Stichting UN1EK opvang en opvoeding.

De financiele gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640

Organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 

verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte levensduur en indien van

toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijving over de aanschaffingen in enig boekjaar hebben rechtevenredig op jaarbasis

plaatsgevonden.

Stichting UN1EK opvang en opvoeding heeft een pand in eigendom. De restwaarde van dit pand wordt

op nihil ingeschat.

Het pand heeft als bestemming onderwijs en kinderopvang. De kinderopvangruimte kan geen andere 

bestemming krijgen zonder wijziging van het bestemmingsplan.

Door deze restrictie is de verhandelbaarheid beperkt tot de bestemming waardoor de economische

waarde van het pand naar verwachting nihil zal zijn na 25 jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor

mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Pensioenen

Op grond van de geldende CAO zijn UN1EK opvang en opvoeding holding BV en UN1EK 

kinderopvang BV aangesloten bij een bedrijfstak pensioenfonds.

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoer-

der benadering'. 
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In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 

staat van baten en lasten verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen

naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balans-

datum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstel-

plannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de betreffende vennootschappen en worden

in de balans opgenomen in een voorziening.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van

de staat van baten en lasten.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de betreffende vennootschap

beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de

toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de

vennootschap, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2020 (en 2019) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 

naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds

Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis

van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de

financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De dekkingsgraad van het bedrijfstak-

pensioenfonds bedraagt ultimo december 2020 volgens opgave van het fonds 99,2%.

Omdat de dekkingsgraad < 105% is heeft het PFZW een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche

Bank (DNB). In het herstelplan zijn de volgende maatregelen opgenomen:

- de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110%

- de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een dekkingsgraad

hoger dan 110%

- een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen in de huidige premie

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord

en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze

als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting UN1EK opvang en opvoeding heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in

het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig

hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende

premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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Voorzieningen

Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichting af te wikkelen.

Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd

tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Indien de periode waarover de uitgaven contant worden 

gemaakt maximaal een jaar is, wordt de verplichting tegen nominale waarde opgenomen.

Groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de 

te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd.

Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening voor latente belastingverplichtingen :

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciele en

fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschil-

len vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering

gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse

verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar

zullen zijn voor verrekening.

Toekomstige personeelsbeloningen:

Er wordt een voorziening voor toekomstige personeelsbeloningen gevormd. Dit zijn beloningen

wegens jubilea met een langlopend karakter. Hierbij is sprake van opbouw van rechten. De 

opgenomen verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichting per balansdatum af te wikkelen.

Langdurig zieken:

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van

langdurig zieke werknemers die, naar verwachting, niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Kortlopende schulden
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Verbonden partijen

Onder verbonden partijen wordt verstaan: Stichting UN1EK onderwijs waarmee Stichting UN1EK

opvang en opvoeding sinds 1 augustus 2014 een volledige (bestuurlijke) samenwerking is aangegaan.

Stichting UN1EK voert het bestuur over de bovengenoemde Stichtingen en is derhalve ook een

verbonden partij.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen in het jaar waarin de diensten zijn verleend.

De kosten van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen van belastingbepaling

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met in achtneming van de

verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en de fiscale

winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief.

De vennootschapsbelasting bij de dochtermaatschappijen wordt berekend alsof zij zelfstandig

belastingplichtig zijn. Latente belastingen verantwoord bij de dochter zijn in beginsel latente

vorderingen of verplichtingen op het hoofd van de fiscale eenheid.

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Materiële vaste activa  -1-

Het verloop van de onder de materiële vaste activa begrepen posten is als volgt:

Andere vaste Bedrijfsgebouwen

bedrijfsmiddelen en - terreinen Totaal

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2020 436.072  2.521.545  2.957.618  

Investeringen 178.701  389.041 567.741  

Desinvesteringen (24.199)  (12.982)  (37.182)  

Afschrijvingen (138.739)  (196.641)  (335.380)  
Boekwaarde per 31 december 2020 451.835  2.700.963 # 3.152.797  

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2020 2.766.589  3.975.133  6.741.721 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020 (2.330.516)  (1.453.587)   (3.784.104)

Boekwaarde per 1 januari 2020 436.072  2.521.545 2.957.618  

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2020 2.916.680  4.281.220  7.197.900  

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020 (2.464.845)  (1.580.257)  (4.045.103)  

Boekwaarde per 31 december 2020 451.835  2.700.963 3.152.797  

Afschrijvingspercentage 10-20% 4 -20 %

Voor groot onderhoud wordt er een voorziening opgebouwd op basis van de te verwachten
kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd.
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Financiele Vaste Activa -2-

2020

Actieve belastinglatentie

€

Stand per 1 januari 2020 16.141  

Bij:  Belastinglatentie 6.649  

Stand per 31 december 2020 22.790  

Vlottende activa (korter dan 1 jaar)

Vorderingen  -3- 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren:

Debiteuren 555.993 874.021  

555.993 874.021  

Voorziening voor oninbare debiteuren (325.415)  (286.547)  

230.578 587.474  
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Te vorderen van overheid en gemeente:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Te vorderen COVID-restitutie gem. VLD 8.780  --  

Te vorderen transitievergoedingen UWV 86.903  136.840  

95.683  136.840  

Belastingen en premies sociale verzekeringen:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Pensioenfonds 7.613  20.153  

7.613  20.153  

Vordering op verbonden partijen 31.12.2020 31.12.2019

€ €

UN1EK Onderwijs  243.334 199.944  

243.334 199.944  

Er is een rekening courant overeenkomst aangegaan tussen UN1EK Onderwijs en

UN1EK opvang en opvoeding waarin zakelijke voorwaarden en bepalingen van afrekening opgenomen zijn.

Er is geen sprake van rente op deze rekening courant.

Overige vorderingen: 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Overige vorderingen  30.464  40.875 

 30.464  40.875 

In de overige vorderingen zitten geen vorderingen met een looptijd langer dan 1 jaar.
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Overlopende activa:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Fietsenplan (501)  (501)  

Bedrijfsfitness 33.146  25.067  

Verzekeringspremies 8.421  42.504  

Automatisering 10.424  8.364  

Contributies en abonnementen 11.290  9.167  

Rente 1.849  592  

Waarborgsom voor verschillende huursommen 33.875  33.875  

Huren 101.185 117.574  

Te ontvangen ziekengeld 1.216  2.423  

Telefoonkosten 60  176  

Schoonmaakkosten 2.995  10.126  

203.960 249.369  

Liquide middelen  -4-

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Kassen 414  608  

RABO bank, rekening-courant 3.205.326 2.361.430  

3.205.740 2.362.038  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting UN1EK

opvang en opvoeding en de werkmaatschappijen m.u.v. van een afgegeven

bankgarantie ad € 33.575,00
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2020

€

Eigen vermogen  -5-

Stand per 1 januari 2020 2.165.003  

Bij: uit bestemming van het resultaat 79.617  

Stand per 31 december 2020 2.244.620  

Het Eigen vermogen is als volgt opgebouwd:

2020
Overige reserves: €

Stand enkelvoudig vermogen per 1 januari 2020 2.165.003  

Bij: uit bestemming van het resultaat 79.617  
Stand per 31 december 2020 2.244.620  

Voorzieningen  -6-

2020

Latente belastingverplichting:

€

Stand per 1 januari 2020 2.871  

Af: vrijval latente belasting 2020 2.871  

Stand per 31 december 2020 --  

Groot onderhoud:

De voorziening is gevormd op basis van een meerjarenprognose op basis van onderhoudscycli en omvat

onderhoud aan binnenschilderwerk en vloerbedekking.

2020

€

Stand per 1 januari 2020 498.590  

Af: onderhoudskosten 72.769  

425.822  

Bij: dotatie 179.620  

Stand per 31 december 2020 605.442  

In 2020 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld en in gebruik genomen. Voor deze voorziening is 

besloten om de dotatie vanaf 2020 te gaan baseren op een planperiode van 20 jaar (2019: 10 jaar). Het effect 

hiervan is dat de dotatie met circa € 5.000 is gestegen ten opzichte van dotatie 2019.
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Personeelsvoorzieningen:

Toekomstige personeelsbeloningen:

De voorziening is gevormd op basis van meerjarenprognose voor verwachte

jubileumuitkeringen.

2020

€

Stand per 1 januari 2020 96.302  

Af: uitkeringen 2.753  

93.549  

Bij: dotatie 30.693  

Stand per 31 december 2020 124.242  

Kortlopend deel van de voorziening (< 1 jaar) bedraagt: € 8.483

Langlopend deel van de voorziening (> 1 jaar) bedraagt: € 84.784

Langdurig zieken:

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten en

de uit te keren transitievergoeding van langdurig zieke werknemers die, naar verwachting, 

niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces. 2020

€

Stand per 1 januari 2020 227.515  

Bij: dotatie 81.000  

308.515  

Af: onttrekkingen/vrijval 260.549  

Stand per 31 december 2020 47.966  

Kortlopend deel van de voorziening (< 1 jaar) bedraagt: € 36.824 

Langlopend deel van de voorziening (> 1 jaar) bedraagt: € 11.142
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Langlopende schulden  -7-

2020

Hypotheek €

Stand per 1 januari 2020  198.400           

Af: Aflossing 14.400             

Stand per 31 december 2020 184.000           

Het kortlopende deel van de hypotheek ad € 14.400,00 is geherrubriceerd naar kortlopende schulden.

2020

Lening IKC Prins Willem Alexander €

Stand per 1 januari 2020  388.600           

Af: Aflossing 27.600             

Stand per 31 december 2020  361.000           

Het kortlopende deel van de lening ad € 27.600,00 is geherrubriceerd naar kortlopende schulden.

Stichting UN1EK opvang en opvoeding is in December 2011 een hypotheek aangegaan met de Rabobank (lineair)

Het betreft de aankoop van het in 2011 gerealiseerde Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander.

Te vestigen pandrecht:

- alle vorderingen op de huurpenningen uit hoofde van het huurcontract inzake het gerealiseerde vastgoed tussen

Stichting UN1EK opvang en opvoeding en UN1EK opvang en opvoeding Holding B.V.

- alle vorderingen op derden

- alle spaar/depositogelden

Stichting Waarborgfonds Kinderopvang heeft een borgtocht voor een bedrag van EUR 388.200,00 afgegeven.

De hoogte van de borgtocht zal periodiek afnemen en zal gelijk lopen met de aflossingen op de lening.

De borgstelling dient enkel als zekerheid voor de kredietverschaffer. Als niet meer aan de verplichtingen kan 

worden voldaan, kan de kredietverschaffer de borgstelling inroepen en het waarborgfonds om uitbetaling vragen.

Als dit beroep wordt gehonoreerd treedt het waarborgfonds in de plaats van de kredietverschaffer en verkrijgt hiermee

zijn vordering op de organisatie, dit is inclusief het recht van hypotheek en het pandrecht.

2020

Lening IKC Het Spectrum Maassluis €

Stand per 1 januari 2020  241.170           

Af: Aflossing 37.500             

Stand per 31 december 2020  203.670           

Het kortlopende deel van de lening ad € 37.500 is geherrubriceerd naar kortlopende schulden.

Stichting UN1EK opvang en opvoeding is in Juli 2017 een hypotheek aangegaan met de Rabobank (lineair)

Het betreft de het te realiseren Integraal Kindcentrum De Kindertuin in Maassluis.

Te vestigen pandrecht:

- alle vorderingen op de huurpenningen uit hoofde van het huurcontract inzake het gerealiseerde vastgoed tussen

Stichting UN1EK opvang en opvoeding en UN1EK opvang en opvoeding Holding B.V.

- alle vorderingen op derden

- alle spaar/depositogelden
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2020

Lening IKC De Schakel €

Stand per 1 januari 2020  249.600           

Af: Aflossing 13.440             

Stand per 31 december 2020  236.160           

Het kortlopende deel van de lening ad € 13.440 is geherrubriceerd naar kortlopende schulden.

Stichting UN1EK opvang en opvoeding is in September 2019 een hypotheek aangegaan met de Rabobank.

Het betreft de het te realiseren Integraal Kindcentrum De Schakel in Vlaardingen

Te vestigen pandrecht:

- alle vorderingen op de huurpenningen uit hoofde van het huurcontract inzake het gerealiseerde vastgoed tussen

Stichting UN1EK opvang en opvoeding en UN1EK opvang en opvoeding Holding B.V.

- alle vorderingen op derden

- alle spaar/depositogelden

Soort: Duur in jaren Rentepercentage Aflossing €

Hypotheek Hoofdsom € 227.200 5 - 24 3,5% 14.400

Lening Hoofdsom € 443.800 5 - 24 3,5% 27.600

Lening Hoofdsom € 331.250 5 - 24 2,9% 37.500
Lening Hoofdsom € 133.200 5 - 24 3,15% 13.440
Lening Hoofdsom € 133.200 5 - 24 3,15% 0

Het bedrag van de leningen met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt: € 613.070

Kortlopende schulden  -8-

Schulden aan leveranciers en handelskredieten: 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Leveranciers 296.312           442.613           

296.312           442.613           

Schulden aan verbonden partijen: 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Stichting UN1EK 4.599               48.991             

Stichting UN1EK Onderwijs             521.172            149.207 

525.771           198.198           

Er is geen sprake van rente op deze schulden.
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Te betalen overheid en gemeente 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Subsidie VVE PSZ Maassluis 302.958           191.680           

Subsidie PSZ Schiedam 75.731             41.636             

Subsidie PSZ Vlaardingen 324.004           193.876           

Subsidie VVE in de HEDO Vlaardingen 16.512             15.645             

719.204           442.838           

Belastingen en premies sociale verzekeringen:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Omzetbelasting 4.541               --                     

Loonheffing  319.215           247.616           

Vennootschapsbelasting 101.384           46.104             

425.140           293.720           

Overige schulden:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Vooruitontvangen bedragen, waaronder teveel ontvangen KOT 255.838           360.735           

Vakantiegeld 401.733           376.051           

Te betalen huur 73.817             --                     

Te betalen vakantiedagen 253.249           197.548           

Frictiekosten 1.797               1.593               

Overige subsidies 1.751               1.751               

Adviseurskosten 3.957               2.764               

Accountantskosten 16.188             17.009             

Energiekosten --                      2.340               

Bankkosten / Rente 1.331               4.013               

Netto salarissen (20.917)            (25.600)            

Pensioenpremie 11.880             29.435             

Aflossing lening/hypotheek  92.940             92.940             

Overige schulden 125.870           64.132             

1.219.433        1.125.032        

In de overige schulden zitten geen vorderingen met een looptijd langer dan 1 jaar.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Stichting UN1EK opvang en opvoeding heeft huurcontracten gesloten voor haar huisvesting met een

jaarlijkse huurlast van circa € 829.974

De huurlast voor contracten < 1 jaar bedragen: € 796.733

De huurlast voor huurcontracten > 1 en < 5 jaar bedraagt: € 1.585.932

De huurlast voor huurcontracten > 5 jaar bedraagt: € 1.144.168

De Stichting UN1EK opvang en opvoeding heeft leasecontracten afgesloten voor haar 3 bedrijfsbussen:

De lasten voor contracten < 1 jaar bedragen: € 56.242

De lasten voor contracten > 1 en < 5 jaar bedragen: € 115.031

De lasten voor contracten >= 5 jaar bedragen: € -

De Stichting UN1EK opvang en opvoeding heeft voor circa € 13.074 per jaar verplichtingen aangegaan 

voor kantoor- en kopieer machines. Dit bedrag is excl. eventueel meer- of mindergebruik dan contractueel 

overeengekomen aantallen kopieën. Het nieuwe contract met Canon is met stichting UN1EK Onderwijs

en daaruit is de verplichting ontstaan voor Stichting UN1EK opvang en opvoeding.

De lasten voor contracten < 1 jaar bedragen: € 15.408

De lasten voor contracten > 1 en < 5 jaar bedragen: € 54.183

De lasten voor contracten >= 5 jaar bedragen: € 5.644

Alle in de fiscale eenheid UN1EK opvang en opvoeding Holding BV opgenomen vennootschappen

zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde vennootschaps- en 

omzetbelastingen.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten 

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Opbrengsten -8-

Netto-omzet:

Bijdragen KOV/BSO/GOB 11.406.147          10.516.305           10.544.523          

Bijdragen TSO 192.986               410.072                450.000               

Ouderbijdragen PSZ 558.740               556.597                295.901               

Subsidie Peuterspeelzalen Vlaardingen 800.405               717.774                1.054.099            

Subsidie VVE Vlaardingen 3.769                    4.635                    --                          

Subsidie Zorgplekken 63.000                  63.100                  --                          

Subsidie Peuteropvang en VVE Maassluis 212.453               132.835                --                          

Subsidie PSZ Schiedam 56.270                  47.298                  --                          

13.293.771          12.448.615           12.344.523          

De gerealiseerde bijdragen voor opvang zijn hoger dan begroot, doordat de bezetting in de HEDO en

BSO is toegenomen ondanks de coronacrisis.

De gerealiseerde bijdragen TSO zijn lager dan begroot doordat er meer onderwijslocaties overgaan zijn

naar een continue rooster en derhalve geen TSO meer afnemen bij School XL.

De 'Subsidie peuterspeelzalen Vlaardingen' is een subsidie die is toegekend door de Gemeente

Vlaardingen op basis van het aantal dagdelen peuterspeelzalen met als doel het creëren van

een veilige en inspirerende omgeving met ruimte voor spel en ontwikkelingsmogelijkheden in

groepsverband en het aanbieden van voorschoolse educatie.

De subsidiebijdragen door de drie gemeenten zijn hoger dan begroot. 

De 'Subsidie VVE' is een subsidie voor de opleiding van pedagogisch medewerkers in de hele dagopvang

volgens VVE principe. Alle kinderopvangvoorzieningen bieden een effectief VVE-programma aan.

Er wordt een bijdrage geleverd aan de doorgaande leerlijn. De subsidie wordt toegekend door de

Gemeente Vlaardingen en Gemeente Maassluis.

De 'Subsidie zorgplekken' is een subsidie voor het bieden van opvang t.b.v. een thuiswonend kind

als onderdeel van een adequaat hulpverleningstraject op advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De 'Subsidie VVE Maassluis' is een toegekende subsidie voor het scholen van medewerkers

op het gebied van Taal naar 3F en scholing in het VVE programma Startblokken.

De 'Subsidie Peuteropvang en VVE Maassluis' is een subsidie toegekend door de Gemeente

Maassluis voor het bieden van peuteropvang en voorschoolse educatie in Maassluis om

onderwijsachterstanden tegen te gaan.

De 'Subsidie PSZ Schiedam' is toegekend door de Gemeente Schiedam t.b.v. 1 peuteropvanggroep

met voor- en vroegschoolse educatie.

De subsidies worden in de loop van 2021 vastgesteld door de desbetreffende gemeenten en/of instanties. 

Alle in 2019 beschikte subsidies zijn in 2020 vastgesteld. 
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Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Overige bedrijfsopbrengsten 125.891               106.199                --                          

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit bijdragen vanuit het onderwijs voor het beschikbaarstellen 

van ruimtes kinderopvang aan onderwijs en derden.

Lonen en salarissen -9-

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Salarissen 8.748.997            7.852.780             6.754.273            

Ontvangen ziekengeld UWV (121.574)              (96.161)                 --                          

Personeel niet in loondienst 213.971               192.465                --                          

Interim Management 241.894               172.477                --                          

Doorbelaste salariskosten (1.228.667)           (1.066.417)           --                          

7.854.619            7.055.145             6.754.273            

Door de stijging van de bezetting is er meer personeel nodig om de groepen te kunnen bemensen. 

De verhouding personele kosten t.o.v  de omzet is hoger dan begroot.

In de lonen en salarissen is de bezoldiging voor het bestuur van Stichting UN1EK opgenomen via

een doorbelasting vanuit de Stichting UN1EK naar UN1EK opvang en opvoeding holding B.V.

van circa € 155.000

2020 2019

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg;

- op aantal werknemers berekend: 350                       345                       

- op fulltime basis berekend: 221,0                    209,2                    

    Management 13,8                      15,0                      

    Pedagogisch Medewerkers 177,7                    165,4                    

    Administratief 5,5                        16,8                      

Overig ondersteunend 24,1                      12,0                      

Sociale lasten

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Sociale lasten 1.511.577            1.368.354             1.309.999            

1.511.577            1.368.354             1.309.999            

Pensioenlasten:

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

PFZW 702.334               671.859                643.207               

702.334               671.859                643.207               
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De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds

Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van

(voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de

financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De dekkingsgraad van het bedrijfstak-

pensioenfonds bedraagt ultimo december 2020 volgens opgave van het fonds 99,2%.

Omdat de dekkingsgraad < 105% is heeft het PFZW een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche

Bank (DNB). In het herstelplan zijn de volgende maatregelen opgenomen:

- de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110%

- de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een dekkingsgraad

  hoger dan 110%

- een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen in de huidige premie

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord

en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze

als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting UN1EK opvang en opvoeding heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in

het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig

hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende

premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingskosten op materiele vaste activa:-10-

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Afschrijving inventaris 138.739               112.024                --                          

Afschrijving verbouwing en accomodaties 196.640               204.011                --                          

Overig (586)                     --                           --                          

334.793               316.035                336.993               

- Afschrijvingen op inventaris zijn hoger dan begroot ivm vervanging van meubilair op diverse locaties.

- De afschrijvingen op verbouwing en accomodaties zijn hoger door verbouwingen en investeringen

op bestaande locaties.

- Overig betreft een verschil met de subadministratie

Overige bedrijfskosten -11-

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Overige personeelskosten 170.362               449.696                376.481               

Huisvestingskosten 1.510.371            1.379.934             1.396.753            

Verzorgingskosten 471.930               502.294                507.946               

Overige algemene kosten 457.025               518.577                645.046               

Diverse baten en lasten 191.153               73.045                  40.000                 

2.800.841            2.923.546             2.966.226            
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Overige personeelskosten:

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Vrijwilligersvergoeding TSO 43.090                  88.012                  100.000               

Deskundigheidsbevordering 35.343                  62.446                  75.620                 

Reis- en verblijfkosten 37.261                  33.253                  35.733                 

Arbodienst 48.913                  72.404                  60.000                 

Wervingskosten 25.245                  4.072                    7.000                   

Overige personeelskosten (19.490)                189.509                98.128                 

170.362               449.696                376.481               

Overige personeelskosten zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar door. Dit doordat er minder gebruik is

gemaakt van vrijwilligers voor de TSO. Dit door de invoering van het continurooster, wat door de 

coronacrisis versneld is.

Huisvestingskosten:

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Huur gebouw 862.306               845.353                869.354               

Onderhoud onroerend goed 38.396                  31.636                  102.010               

Energiekosten 88.688                  74.665                  91.467                 

Dotatie voorziening groot onderhoud 179.620               81.540                  83.007                 

Belastingen en verzekeringen 64.064                  69.453                  66.051                 

Schoonmaakwerkzaamheden 100.905               98.054                  51.359                 

Verhuiskosten 26.220                  28.936                  1.700                   

Klein onderhoud 4.419                    6.289                    7.001                   

Beveiligingskosten 38.766                  33.031                  49.936                 

Overige huisvestingskosten 106.988               110.977                74.868                 

1.510.371            1.379.934             1.396.753            

Afgelopen jaar hebben er meerder verhuizingen plaatsgevonden welke niet in de begroting waren voorzien.

De totale huisvestingskosten van 2020 zijn gelijk aan de begroting en de realisatie van 2019.

Verzorgingskosten:

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Voeding 249.962               298.905                301.901               

Speelmateriaal 38.474                  39.600                  35.225                 

Vervoer kinderen 56.963                  59.465                  60.000                 

Activiteit kosten 58.218                  62.213                  60.320                 

Huishoudelijke artikelen/klein inventaris 21.032                  26.234                  25.396                 

Overige verzorgingskosten 47.282                  15.877                  25.104                 

471.930               502.294                507.946               

Als gevolg van de corona-crisis zijn de verzorgingskosten gedaald. 
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Overige algemene kosten:

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Kosten salarisverwerking 36.766                  37.637                  35.000                 

Accountantskosten 59.577                  58.124                  50.600                 

Advieskosten 39.575                  40.745                  25.500                 

Representatiekosten 2.660                    2.212                    2.000                   

Telefoon 42.561                  51.659                  52.550                 

Porti 2.135                    1.617                    2.000                   

Automatiseringskosten 147.378               129.530                127.500               

Abonnementen/contributies 29.991                  39.097                  40.050                 

Certificering 11.425                  10.775                  18.000                 

Reclame- en advertentiekosten 20.599                  23.054                  26.750                 

Kantoorbenodigdheden 7.348                    5.314                    4.550                   

Drukwerk en kopieerkosten 39.353                  22.356                  21.396                 

Bestuurskosten (24.824)                57.891                  200.000               

Overige algemene kosten 42.482                  38.566                  39.150                 

457.025               518.577                645.046               

De overige algemene kosten zijn lager dan begroot. Dit komt vooral doordat er bij de Bestuurskosten een

vrijval van de gereserveerde premie vervangingsfonds is verwerkt (€ 60K). Ten opzicht van de realisatie 

2019 is dit de grootste afwijking. In de begroting zijn in deze post ook de loonkosten van de bestuurder 

opgenomen. In de realisatie worden deze kosten gerubriceerd onder de loonkosten.
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Diverse baten en lasten:

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Kosten dubieuze debiteuren 177.645               55.195                  40.000                 

Bankkosten 16.472                  16.987                  --                          

Overige nagekomen baten en lasten (2.964)                  863                       --                          

191.153               73.045                  40.000                 

Overige bedrijfskosten 2.800.841            2.923.547             2.966.226            

De kosten voor dubieuze debiteuren zijn hoger dan de realisatie van 2019. Dit wordt volledig veroorzaakt 

doordat de inbaarheid van oude openstaande debiteuren sterk is gedaalt ten opzicht van 2019. Van deze 

debiteuren is het ingeschat dat 90% niet meer ontvangen gaat worden tegenover 54% vorig jaar. Voor een 

totaalbedrag van € 122.000 zijn deze oude debiteuren afgeboekt ten laste van de exploitatie.

Financiële baten en lasten -12-

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Rentebaten (6.810)                  (4.248)                   --                          

Rentelasten 45.423                  48.358                  52.000                 

38.613                  44.110                  52.000                 

Financiele baten en lasten zijn een fractie lager dan begroot.

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening: -13-

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020

€ € €

Berekende VPB 106.786               56.229                  --                          

Mutatie voorzieningen latente belasting (9.520)                  (42.186)                 --                          

97.266                  14.043                  --                          

Vlaardingen, -- mei 2021

Namens Stichting UN1EK;

College van Bestuur

______________

Namens de Raad van Toezicht voor Stichting UN1EK

___________________, voorzitter
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Enkelvoudige Jaarrekening 2020
Stichting UN1EK opvang en opvoeding

● Enkelvoudige balans
● Enkelvoudige staat van baten en lasten
● Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen
● Toelichting op de enkelvoudige balans
● Overige gegevens
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Balans Stichting UN1EK opvang en opvoeding per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

€ € € €

Actief Passief

Vaste activa Eigen vermogen -6-

Materiële vaste activa: -1-

Bedrijfsgebouwen en - terreinen 1.888.746     1.631.948    Overige reserves 2.244.620       2.182.343     

1.888.746     1.631.948      2.244.620      2.182.343        

Materiële vaste activa: Voorzieningen -7-

Actieve belastinglatentie -2- 22.790           16.141         

22.790          16.141           Negatieve deelneming 3.653              6.524            

Groot onderhoud 117.162          104.142        

120.815         110.666           

Deelnemingen -3- 1.094.120     997.763       Langlopende schulden -8- 984.830          1.077.770     

1.094.120     997.763         984.830         1.077.770        

Vlottende activa Kortlopende schulden -9-

Vorderingen -4-

Vorderingen op verbonden partijen 213.641         133.945       Schulden aan verbonden partijen 320.227          9.463            

Belastingen  en premies sociale verzekeringen 82.980            15.208          

Overige vorderingen en overlopende activa 578                585               Overige schulden en overlopende passiva 92.946            92.960          

214.218        134.529         496.153         117.631           

Liquide middelen -5- 626.544        708.029         

3.846.418     3.488.410      3.846.418      3.488.410        

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Realisatie

2020 2019

€ €

Netto-omzet 177.268          154.084            

Som der baten 177.268          154.084            

Afschrijvingskosten op materiele vaste activa 77.552            74.381              

Overige bedrijfskosten 37.966            46.825              

Som der lasten 115.518          121.207            

Bedrijfsresultaat 61.750            32.877              

Financiële baten en lasten (37.578)           (45.370)             

Resultaat boekjaar 24.172            (12.492)             

Vennootschapsbelasting (58.252)           933                   

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na

belastingen (34.080)           (11.559)             

Resultaat deelnemingen 96.357            173.282            

Resultaat na belasting 62.277            161.723            
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Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

De enkelvoudige jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met Richtlijn voor de 

Jaarverlaggeving 640 Organisaties-zonder-winsstreven.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor

de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toe-

lichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toe-

lichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Algemeen

Stichting UN1EK opvang en opvoeding is 100% aandeelhouder van UN1EK opvang en opvoeding

holding B.V. en via deze vennootschap 100% aandeelhouder van:

UN1EK kinderopvang B.V.

Groot in Klein B.V.

De jaarrekening betreft een statutaire jaarrekening.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 

financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch

niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen

van Stichting UN1EK opvang en opvoeding.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.

Wanneer de stichting geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende

deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot

betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen

van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op

de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Materiële vaste activa  -1-

Het verloop van de onder de materiële vaste activa begrepen posten is als volgt:

Bedrijfsgebouwen

en - terreinen

€

                        

Boekwaarde per 1 januari 2020 1.631.947      

Investeringen 334.351         

Afschrijvingen (77.552)          

Boekwaarde per 31 december 2020 1.888.746      

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2020 2.095.572      

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020 (463.625)        

1.631.947      

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2020 2.429.923      

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020 (541.177)        

1.888.746      

Afschrijvingspercentage 4%

2020

Financiële vaste activa  -2-

Actieve belastinglatentie

€

Stand per 1 januari 2020             16.141 

Bij: Belastinglatentie               6.649 

Stand per 31 december 2020             22.790 

Deelnemingen  -3-

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Stand per 1 januari 997.763             831.812          

Resultaat deelnemingen 96.357               173.282          

Herwaardering deelneming School XL --                       (7.331)             

Stand per 31 december 1.094.120          997.763          

Vorderingen  -4-

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Vorderingen op verbonden partijen 213.641             133.944          

213.641             133.944          

Overige vorderingen en overlopende activa:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Nog te ontvangen bedragen                     578                  585 

                    578                  585 
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Liquide middelen  -5-

31.12.2020 31.12.2019

€ €

RABO bank, rekening-courant 626.544             708.029          

626.544             708.029          

De liquidemiddelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen Vermogen  -6-

Stand per 1 januari 2020 2.182.343       

Af: aansluiting consolidatie 17.341            

Stand per 1 januari 2020 (consolidatie) 2.165.002       

Bij: Toevoeging 79.617            

Stand per 31 december 2020 2.244.620       

Het Eigen vermogen is als volgt opgebouwd:

Overige reserves:

Stand per 1 januari 2020 2.182.343       

Af: aansluiting consolidatie 17.341            

Stand per 1 januari 2020 (consolidatie) 2.165.003       

Bij: Toevoeging resultaatbestemming 79.617            

Stand per 31 december 2020 2.244.620       

In de jaarrekening 2018 is een verschil ontstaan tussen het eigenvermogen, zoals gepresenteerd in de 

enkelvoudige jaarekening ten opzicht van het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening. Om 

dit te corrigeren is het eigen vermogen in deze jaarrekening aangepast.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 27 mei 2020.

De Raad van Toezicht heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 

gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat 2020
Het College van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het
resultaat over het boekjaar 2020 als volgt te bestemmen:

Op basis van de opbouw van het weerstandsvermogen zal jaarlijks tenminste 1% van de €
jaaromzet aan de algemene reserve van de Stichting UN1EK opvang en opvoeding
worden toegevoegd.
Toevoegen aan overige reserves 79.617            

Reeds aan de reserves toegevoegd in 2018 (17.341)           

62.277            

Vooruitlopend op de goedkeuring is dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.
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Voorzieningen  -7-

De voorziening betreft de waardering van het negatieve eigen vermogen van School XL

2020

€

Stand per 1 januari 6.524              

Bij: toevoeging herwaardering (2.871)             

Stand per 31 december 3.653              

Groot onderhoud:

De voorziening is gevormd op basis van een meerjarenprognose op basis van

onderhoudscycli en omvat onderhoud aan buiten- en binnenschilderwerk,

vloerbedekking, bestrating en dak.

2020

€

Stand per 1 januari 104.142          

Bij: dotatie 13.020            

Stand per 31 december  117.162          

Langlopende schulden  -8-

2020

Hypotheek €

Stand per 1 januari 198.400             

Af: Aflossing boekjaar 14.400               

Stand per 31 december  184.000          

2020

Lening IKC Prins Willem Alexander €

Stand per 1 januari 388.600             

Af: Aflossing boekjaar 27.600               

Stand per 31 december  361.000          

2020

Lening IKC Het Spectrum Maassluis €

Stand per 1 januari 241.170             

Af: Aflossing boekjaar 37.500               

Stand per 31 december 203.670          

2.020                 

Lening IKC De Schakel €

Stand per 1 januari 249.600             

Af: Aflossing 13.440               

Stand per 31 december 236.160          

Stand per 31 december 984.830          
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Kortlopende schulden  -9-

Schulden aan verbonden partijen

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Stichting UN1EK onderwijs 320.227             9.463              

320.227             9.463              

Er is geen sprake van rente op deze schulden.

Belastingen en premies sociale verzekeringen:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Vennootschapsbelasting 82.980               15.208            

82.980               15.208            

Overige schulden en overlopende passiva:

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Aflossing lening/hypotheek  92.940               92.940            

Overige schulden 6                        20                   

92.946               92.960            

Resultaat deelnemingen

31.12.2020 31.12.2019

€ €

UN1EK opvang en opvoeding holding B.V. 117.735             (118.319)         

UN1EK kinderopvang B.V. (27.172)              294.119          

Groot in Klein B.V. (6.241)                (3.206)             

School XL (16.621)              688                 

correctie resultaat deelneming 2018 (17.341)              --                    

50.360               173.282          
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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

79 of 79


	v04 1 A Bestuursverslag 2020 Opvang v04 1tm32
	v04 2 A bijlage Koers24_Beleidsplan 2020 (1)
	Voorpagina
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Wie we zijn
	3. Missie
	4. Visie
	5. Organisatie
	6. Strategische beleidslijnen

	v04 3 A Bestuursverslag 2020 Opvang v04 34
	v04 4 B Jaarrekening KO 2020 gecon.deel v04
	v04 5 C Jaarrekening KO 2020 ev.deel v04

	Start: 
	Route Voorpagina 1: 
	Route Inhoudsopgave 1: 
	Route 1: 
	 Inleiding 1: 
	 Inleiding 2: 
	 Inleiding 3: 
	 Inleiding 4: 
	 Inleiding 5: 
	 Inleiding 6: 
	 Inleiding 7: 
	 Inleiding 8: 
	 Inleiding 9: 

	Inleiding: 
	Wie we zijn: 
	Missie: 
	Visie: 
	Organisatie: 
	Strategische beleidslijnen: 
	Volgende Pagina: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Vorige Pagina: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 

	Inhoudsopgave: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 

	Route 2: 
	 Wie we zijn: 
	Pagina 2: 

	 Wie we zijn 1: 
	 Wie we zijn 2: 
	 Wie we zijn 3: 
	 Wie we zijn 4: 
	 Wie we zijn 5: 
	 Wie we zijn 6: 
	 Wie we zijn 7: 
	 Wie we zijn 8: 

	Route 3: 
	 Missie: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 

	 Missie 1: 
	 Missie 2: 
	 Missie 3: 
	 Missie 4: 
	 Missie 5: 
	 Missie 6: 

	Route 4: 
	 Visie: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 

	 Visie 1: 
	 Visie 2: 
	 Visie 3: 
	 Visie 4: 
	 Visie 5: 

	Route 5: 
	 Organisatie: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	 Organisatie 1: 
	 Organisatie 2: 
	 Organisatie 3: 
	 Organisatie 4: 

	Route 6: 
	 Strategische beleidslijnen: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 

	 Strategische beleidslijnen 1: 
	 Strategische beleidslijnen 2: 
	 Strategische beleidslijnen 3: 

	Route Voorpagina 2: 
	Route Inhoudsopgave 2: 
	Route Inhoudsopgave 3: 
	Route Voorpagina 3: 
	Route Inhoudsopgave 4: 
	Route Voorpagina 4: 
	Route Inhoudsopgave 5: 
	Route Voorpagina 5: 
	Route Inhoudsopgave 6: 
	Route Voorpagina 6: 
	Route Inhoudsopgave 7: 
	Route Voorpagina 7: 
	Next: 
	Route Inhoudsopgave 8: 
	Route Voorpagina 8: 
	Previous: 
	Next 2: 
	Route Inhoudsopgave 9: 
	Route Voorpagina 9: 
	Previous 2: 
	Volgende Pagina 1: 


