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Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 18-03-2019, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 20.00 -21.30 uur. 
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Robin Hormann, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer,  
   Esmeralda Verhagen, Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB:  Eric Boerhout 
 
Afwezig: 
CUR: Saraab Fallaha 
CvB:  Claudia Doesburg 
 
Ambtelijk secretaris (AS): Mirjam Kool  
 

 
1.  Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter, Lennert Verhoog, heet iedereen welkom; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen 

CvB:  
- Uitvoeringsbesluit Opleidingsplan 2019: geen vragen meer van de CUR; het dossier is afgerond. 
- Oprichting professioneel statuut voor personeel: wettelijke verplichting; komt ter informatie langs de CUR. 
 
CUR:  
- Digitale adviesraad 12/3: de terugkoppeling op vragen vanuit de Adviesraad is na afstemming met het  
 CvB tot stand gekomen.  
- De CUR-leden haken volgens schema aan bij een raadsvergadering op locatie en laten het DB weten 
 wie/wanneer. Ook het CvB pakt dit op na de meivakantie. 
- Medezeggenschapsbijeenkomst 9/5: de uitnodiging is verstuurd via Mailchimp en tot 2/4 kan men zich 
 opgeven om deel te nemen. 
 
Ingekomen stukken (na verzending agenda):  
 
 

3.  Notulen CUR d.d. 21 januari 2019  
   Het verslag van 21/1/19 is goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4.   Verkoop & Services 
Het onderzoek is zo’n 3 weken geleden gepresenteerd aan het CvB. Scenario 2 wordt nu verder uitgewerkt 

en voor de zomervakantie wordt duidelijk wat we te doen hebben en wat nodig is om te gaan 

implementeren. 

 

Kindplanner is complexer dan gedacht en de functionaliteit nog niet op orde.  

Daarnaast groeit de vraag naar opvangplaatsen. Deze combinatie maakt dat de afdelingsmedewerkers zich 

onder druk voelen staan.   
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Andere softwareleveranciers bij andere organisaties lopen tegen dezelfde issues aan. Externe factoren 

wijzigen en halen de software updates in (wetgeving, betalingssysteem, misschien wel naar decentrale 

dienstverlening etc.).  Er komt deze week ook een App Kindplanner voor medewerkers. 

De organisatie draagt zorgt voor communicatie naar klanten en medewerkers in de maand maart. 

 
5.   Lerarentekort 

De invalproblematiek is het grootst, waarbij de kleine locaties het meest kwetsbaar zijn. Het Visnet, Het 

Anker en De Parasol vragen hulp i.v.m. het lerarentekort.  

Via zij-instromers hebben zich 10 kandidaten gemeld bij UN1EK, die ook opgeleid gaan worden plus een 

gegarandeerde aanstelling krijgen bij een UN1EK-school. De opleidingskosten per kandidaat zijn ca. €10.000. 

Verder wordt gekeken of het lukt om een regionale subsidie aan te vragen voor de MCPO/vervangingspool.  

Ook dient er gewerkt te worden aan arbeidsmarktcommunicatie; wat maakt UN1EK onderscheidend. Dit zou 

het CvB willen afstemmen met collega CvB’s in deze regio, opdat je niet in een situatie komt dat men elkaars 

vliegen zit af te vangen. 

Op diverse andere fronten wordt ook nog ingezet. 

 

6.   Arbo 
De Commissie Arbo van de CUR heeft een kennismakingsgesprek met de Arboarts gehad. Het ziekteverzuim 

(8%) verdient aandacht binnen UN1EK. 

 

De verlenging van het contract met Arbodienstverlener Synthra wordt bekeken. Het verplichte traject van 

een Europese aanbesteding komt UN1EK op dit moment qua tijd en kosten niet zo uit. De huidige Arboarts is 

opgestapt en er komt een nieuwe. 

De CUR vult aan dat bij een eventuele verlenging van het contract nog eens gekeken kan worden of het 

contract uitgebreid zou moeten worden. Verlenging of vernieuwing van een Arbocontract dient ter 

instemming langs de CUR te komen. 

7.   Begroting 2019 
 De financiële commissie is bijgepraat over de aangepaste begroting. De indieners van budgetten moeten 

 terug naar het eerder afgesproken bestedingsniveau; dat is wat anders dan een bezuiniging. 

8.   Huisvesting 
Het CvB praat de CUR bij over de laatste stand van zaken bij De Schakel, Het Anker, De Kindertuin en de 

doorcentralisatie Maassluis. 

 

 Statuutwijziging 

 Mocht de overname van de Rooms-katholieke school doorgaan dan zal ons statuut gewijzigd dienen te 

 worden. Wij zijn een Protestant-christelijke organisatie. Voor de meivakantie is duidelijk of dit aan de orde 

 komt. 

9.   Volgende vergaderingen 
- 19 maart 2019 (RvT-DB CUR) 
- 3 april 2019 (Adviesraad) 
- 15 april 2019 (CUR) 
- 9 mei (UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst) 
- 20 mei 2019 (CvB-CUR-vergadering) 

  

10.  Rondvraag, evaluatie en sluiting 
   Geen vragen. 
 

Met opmerkingen [DC1]: kopje verspringt 
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Commissies: 

 Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

 Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Robin/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 (Petra/Saraab/Caroline/Daniëlle bij interprofessionele samenwerking, identiteit, 

samenwerking met zorg en wetenschappelijke onderbouwing) 

  

 Actielijst CUR  
 

CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20190318 Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR CvB April 

2-20190318 Arbocontractverlenging of vernieuwing ter instemming langs CUR CvB April/mei 

2-20181001 Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement RvT 20181031 

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.  
3-20190318 Welk CUR-lid haakt aan bij welke decentrale raad en wanneer Allen 20190322 

4-20190318 CUR/mz-reglement wijzigingen Allen 20190415 

5-20190318 Adviesraad: thema’s strategisch beleid, inschrijven 9/5, Verkoop & Services mits de 
communicatie van de organisatie is verstuurd, graag onderwerpen vanuit Adviesraad zelf 
aanleveren. 
Aanwezig vanuit CUR: Daniëlle/Caroline/Petra; locatie: Van Kampenschool, Paterstraat 1, 
3131 CS Vlaardingen. 

CR 20190322 

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

DB 2019 

 


