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Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 21-01-2019, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 20.00 -22.15 uur . 
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Robin Hormann, Esmeralda Leydekkers, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, 
Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB: Claudia Doesburg, Ethel van Deventer 
Afwezig CvB: Eric Boerhout 
Afwezig CUR: Saraab Fallaha 
Ambtelijk secretaris (AS): Mirjam Kool  
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Robin Hormann (nieuw CUR-lid) sluit vanavond voor het eerst aan. Naar aanleiding van de communicatie 
over zijn voorgenomen benoeming op intranet en mogelijkheid tot bezwaar aantekenen tot 11 januari jl. is 
geen bezwaar aangetekend. Er wordt een korte voorstelronde gedaan. 
Ethel van Deventer haakt aan voor agendapunt 5 en UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst 9/5. 

 
2. Mededelingen 

CvB:  
- Reactie op uitvoeringsbesluit VVF: vanaf februari komt er een projectgroep om VVF goed op te pakken. 
- Reactie op advies nieuw RvT-lid: tijdens de volgende RvT-vergadering in maart wordt Abigail Norville  
 geïnstalleerd. 
- Aanpassing RvT-reglement: het CUR-advies van juli 2018 is verwerkt in het reglement en de instemming van 
 oktober 2018 aangaande de benoemingsprocedure is geëvalueerd en wordt nog verwerkt. 
- Staking 15-03-2018: buiten de FNV steunen andere vakbonden de oproep niet. De vraag is wat eruit komt. 
 Het CvB krijgt niet de indruk dat staken erg leeft binnen UN1EK. 
 
CUR:  
- Opleidingsplan 2019: de CUR heeft een adviesaanvraag ontvangen en schriftelijk teruggekoppeld dat dit 
  onderwerp vorig jaar als instemmingsplichtig is behandeld. De CUR wil graag de wijzigingen op schrift 
 ontvangen en zijn eerdere aanbevelingen van vorig jaar toetsen in het nieuwe opleidingsplan. Het CvB 
  meldt dat er alleen enkele wetswijzigingen zijn doorgevoerd in het nieuwe plan en dat de weg die de CUR 
  wil bewandelen op werkverschaffing lijkt en erg procedureel is.  
 Na de vergadering besluit de CUR om het onderwerp zo gemakkelijk mogelijk en als instemmingsplichtig af 
 te handelen met verwijzing naar de aanbevelingen van vorig jaar. Hiertoe wil de CUR wel eerst de 
 wijzigingen in het Opleidingsplan 2019 op schrift aangeleverd krijgen i.p.v. dit zelf te moeten   
 uitzoeken.  
- Strategisch personeelsbeleid: vanuit de CUR vindt aansluiting plaats bij de strategische sessies  
 (interprofessionele samenwerking, identiteit, samenwerking met zorg en wetenschappelijke 
 onderbouwing). 
- 9 mei UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst: de commissie geeft een update. 
- Aanpassing medezeggenschapsreglement: de verzamelde signalen worden opgepakt door de CUR en in een  

Adviesraad besproken.  
 
Ingekomen stukken (na verzending agenda): signaal achterban over cao en werkstress via Adviesraad. De 
vraag dient decentraal beantwoord te worden en is terugverwezen naar de eigen locatie. 
 

3. Notulen CUR d.d. 12 november 2018  
 Het verslag van 12 november 2018 wordt vastgesteld. 
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4. Begroting 2019 
 Het CvB geeft een toelichting op de begroting 2019. 

Eind november werd het CvB opgeschrikt over een tekort op de begroting. Vanaf dat moment zijn alle 

directeuren erbij betrokken. Het CvB heeft inmiddels een goed beeld van wat er gebeurt.  

 

Het beheersingsvraagstuk wordt ingewikkeld door steeds meer te decentraliseren. 

Een aantal zaken die opvallen: 

-Declareren bij VVF dient zorgvuldiger te gebeuren per locatie. 

-Kleine locaties schakelen sneller een detacheringsbureau in bij hun lerarentekort, wat tweemaal zo duur is. 

-Onderhoud is de black box; wie is verantwoordelijk voor uitgaven. 

-Er zijn teveel huisvestingsprojecten geweest afgelopen jaar.  

 

Gemaakte afspraken: iedere directeur krijgt als target de nullijn i.p.v. 2%. Hiermee wordt het tekort 

geminderd. Enkele locaties zullen op een verlies uitkomen. Richtlijnen hiervoor komen nog vanuit het CvB. 

Dit wordt ook met de IKC-raden besproken door de betreffende directeuren. 

 

Het CvB zal de CUR op de hoogte houden. 

De CUR zal samen met de Adviesraad vinger aan de pols houden hoe het decentraal uitpakt. 

 

5. Thema  
Er vindt een sparringsessie plaats over het klanttevredenheidsonderzoek en de UN1EK-beleving. Eenmaal per 

3 jaar is de afspraak dit onderzoek centraal te houden, maar is dat vandaag de dag nog toereikend genoeg? 

 

Nu 5 jaar later gaat het over IKC’s en niet meer over óf opvang óf onderwijs. De systemen zijn er echter nog 

niet volledig toe uitgerust, maar de locatie dient het wel te regelen. Aan de voorkant is het één loket en het 

wordt aan de achterkant geregeld via de diverse systemen. De klant zou hier niets van mogen merken. 

 

Men is meer gekoppeld aan een locatie dan aan UN1EK. De medewerker zou de UN1EK beleving meer 

dienen uit te stralen. Wat is dan die UN1EK beleving? Door een aantal vragen hierover aan de al lopende 

decentrale onderzoeken te koppelen kan die informatie ingewonnen worden. 

Digitaal zou UN1EK het uitvragen van ouders kunnen vergemakkelijken. 

 

Conclusie: er wordt al veel decentraal gedaan en dit kan worden aangevuld met centrale vragen. Een 

aandachtspunt is één loket. 

Een thema waarop je ouders wilt bevragen is de verwachting van ouders in de begeleiding van hun kind en 

van UN1EK. UN1EK doet een aantal beloftes en ervaren de ouders die ook zo. 

 

Vragen dienen zo gesteld te worden, dat je weet dat je met de antwoorden ook wat gaat doen (en ruimte 

overlaten voor overige opmerkingen). Ook kan UN1EK de uitvraag dynamischer maken i.p.v. via een enquête 

formulier. 

Denk ook aan een klantpanel om ouders te bevragen óf via de Adviesraad. 

 

6. Volgende CvB-CUR vergadering 
- 29 januari 2019 (Adviesraad>onderwerpen?) 
- 19 februari 2019 (CUR) 
- 18 maart 2019 (CvB-CUR) 
- 19 maart 2019 (RvT-DB CUR) 

  

7. Rondvraag, evaluatie en sluiting 
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- Vergaderplanning op UN1EK-website checken. 
- Directiebeoordeling i.k.v. HKZ: een externe partij maakt een verslag n.a.v. KPI’s bij P&O (ziekteverzuim van 
 10% naar 7% wat nog steeds heel hoog is; veel zit in bij de opvang in het bewegingsapparaat en bij 
 onderwijs meer in psychische elementen) en bij Verkoop & Services en Facilitair. Beheersen is het 
 aandachtspunt, vooral bij de kinderopvang. De taak ergo coach bij opvang) dient beter belegd te worden, 
 want deze sneeuwt nu onder bij alles wat er dient te gebeuren. 

  

Commissies: 

 Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

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

 P&O / Arbo (Saraab/Daniëlle/Petra)    

 IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

 Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab) 

 Binnenkring Lerarentekort (Daniëlle) 

 Potentiële leden RvT (Lennert/Saraab) 

 Strategisch personeelsbeleid  

 Algemeen strategisch beleid/Christelijke identiteit 

 

Actielijst 
CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S

.v.Z.  
1-20190121 Opleidingsplan 2019: wijzigingen voor 2019 schriftelijk meedelen aan CUR, waarna CUR 

instemmingsbesluit incl. aanbevelingen uit 2018 zal sturen 
CvB 20190125 

2-10190121 9/5 brede mz bijeenkomst organiseren CUR/
EvD 

20190509 

3-20190121 Begroting 2019 afronden en CUR betrekken CvB 20190201 

2-20181001 Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement RvT 20181031 

Algemeen Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR > via werkgroep 
oppakken (binnenkring Personeel) 

DB 2019? 

7-20180515  Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis. CvB  20181112 

13-20171106  Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk  CvB  2019  

15-20171106  Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de 
definitieve accountantscontrole in juni; besproken in OV 10/9. 6/11: wordt door Eric bij 
Claudia neergelegd 

CvB  20181112  

 

CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
3-20181211 Ieder CUR-lid schuift aan bij een IKC-raad om meer het contact en kennisdeling met elkaar 

te stimuleren. 

Allen 2019 

4-20181231 Update CUR-reglement via Jochem Streefkerk CR 20181231 

2-20181009 Standaardpresentatie UN1EK medezeggenschap voor derden, zodat ieder CUR lid in staat is 
om dit te presenteren. 

DB 20181101 

 


