
    

Concept Notulen vergadering CvB-CUR 
Datum:   08-07-2019  Plaats:   Kantoor UN1EK      Tijd:  20.00-21.30 uur 
 
Aanwezig:   
CUR: Daniëlle Clausing, Robin Hormann, Esmeralda Verhagen, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris & ambtelijk 
secretaris a.i.), Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter), Saraab Fallaha, Annet van Bemmel (hoofd P&O, 
agendapunt 8) 
  
Agendapunt          Tijd 

 
1. Opening en vaststellen agenda  20.00-20.05 uur 
 
Vooroverleg: doornemen agenda  
Interne stand van zaken wordt besproken met het oog op de komende vergadering van 09-09-2019. 
Verder vraagt de voorzitter aan iedereen om na te denken over zitting in het DB dit vóór 15-07-2019 bij 
de secretaris aan te geven zodat we voor de komende vergadering de nieuwe bezetting van het DB rond 
hebben. Actie: CUR 
  
2. Mededelingen  20.05-20.10 uur 

Reeds (voor-)besproken in CUR DB-CvB overleg en stukken zijn aangeleverd.  

  CvB:  

- Professioneel statuut:  Met door de hectiek rondom ARBO-dienst die ook HR stevig bezighield, is dit onderwerp nog niet 
opgepakt (actiepunt handhaven).    

- We kijken wat er nodig om een voorstel te ontwikkelen voor een professioneel statuut voor UN1EK (zie verder de bijlagen). 
Komt kort na de zomer terug (actiepunt handhaven)   

- Gewijzigde statuten (Zie bijlage, Actiepunt afvoeren) 
- Evaluatie collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering: wordt ter vergadering toegelicht (en zo nodig wordt er ter 

vergadering ook een bijlage uitgereikt).   
- Reactie CvB op mail van inspectierapport Kindertuin: mondeling ter vergadering. 

Globaal, structuur stelt GGD niet ter discussie, maar het feit dat de ouders opvang vooralsnog niet vertegenwoordigd zijn 
in IKC-raad. E.e.a. is besproken door CvB met Kindertuin.   

- Stand van zaken van het verzoek van Floréo aan UN1EK om het bevoegd gezag van de KAS over te nemen. In overleg is er 
een plan van aanpak opgesteld (zie bijlage bij vergaderstukken). We wachten de eerste rapportages af.  
 
>Schakel: extra kosten EUR 25.000,-  m.b.t.  onderzoek palen (kosten niet voor UN1EK) beoogde risico heeft zich niet 
geopenbaard. Opleverdatum is nog steeds 09-2019. 

 
CUR:  
- Invulling werkzaamheden ambtelijk secretaris worden voortgezet door secretaris CUR, C. Roos. Hiervoor heeft de CUR en 

het CvB akkoord gegeven. 
- Vacatures CUR worden uitgezet. 
- Terugkoppeling bijwonen vergadering lokale raden en voortzetten hiervan; mogelijk ook koppelen van lokale raden in het 

nieuwe schooljaar net als de duo’s van directeuren. 
- Opvolging uitkomst wervingsevent > evaluatie is aangeleverd bij de vergaderstukken. 
- Review reglement i.s.m. Van Doorne > dit is zoals eerder in de CUR-vergadering besproken gaande, opdracht is 

aangeleverd op basis van opgehaalde input bij de CUR en de lokale raden, CvB is geïnformeerd. 
- Vergaderschema 2019-2020 gecommuniceerd; data ’s worden ingepland. 
- Uittreden VVF > komt op de agenda naar de zomervakantie. 
- Fietsplan voor opvang > deze actie ligt bij P&O in opdracht van CvB. 
- Binnenkring 11-07-2019 bijwonen door CUR/einde deelname CUR? 

> op 02-07-2019 worden overlegstructuren besproken. Na zomervakantie wordt duidelijk hoe het vorm krijgt en zal 
ook duidelijk worden of het wenselijk is dat de CUR aanhaakt. 

 
Ingekomen stukken (na verzending agenda): n.v.t. 
 



3. Notulen d.d. 20-05-2019   20.10-20.15 uur 
 Doel: vaststellen notulen + openstaande actiepunten  

(doorgesproken tijdens agendaoverleg DB CUR-CvB : zie vetgedrukt)    

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

> (zie stukken bij agenda) 
CvB April/openstaand 

2-20190318 Arbocontractverlenging of vernieuwing ter instemming langs CUR 
> (zie stukken bij agenda) > zie agendapunt 8. 

CvB April/mei/openstaand 

2-20181001 Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement RvT 20181031/Afgerond 

7-20180515  Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis. 
> in zomer bespreekt CvB diverse scenario’s t.b.v. toekomstbestendigheid organisatie i.c.m. 
uitkomsten strategisch beleid. Eind augustus worden plannen met RvT besproken. 

CvB  20181112/Handhaven  

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

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 
> in vergadering 25-06-2019 besproken dat hieraan voor nu geen prioriteit wordt gegeven; actiepunt 
handhaven 

CvB  20181112 /Handhaven  

 

4. Adviesaanvraag Meerjarenbegroting 2019-2023  20.15-20.25 uur 
Doel: toelichting op (nog) uit te brengen advies CUR 

Status: informatief 

Verantw.: CUR (voorbereiding Cie Financiën) 

Vraag in het door de CUR uitgebrachte Advies d.d. 04-07-2019 CUR is beantwoord door Jasper. Volgt 

schriftelijk naar de CUR. Er is geen nieuwe Cao afgesloten, dus dit is niet meegenomen in de 

bekostiging. Huidige CAO blijft van toepassing, doordat onderhandelingen afgebroken zijn. 

5. Uitkomst strategisch beleidsplan  20.25-20.35 uur 
Doel: toelichting op presentaties en implementatie vanuit de werkgroepen 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 

Mensen van buiten de organisatie (zgn. frisdenkers) zijn aangeschoven op de uitkomsten van de 3 

gebieden: zorg, interprofessioneel werken en wetenschappelijk. Korte uitkomsten worden nu met de 

hulp van tekstschrijver opgesteld. Er zit overlap op de onderwerpen, nu zaak om de rode lijn eruit te 

krijgen. 

Zorg= doelstelling om organisatie te veranderen. Expertise inzetten, wetenschappelijk onderzoek 

inzetten om legitimiteit te zoeken, ontwikkeling van het kind vooraf (vindplaats is het IKC en de zorg 

naar het kind brengen i.p.v. kind naar de zorg). 

Missie, visie, waarde. Concept volgt in september, streven per 01-10-2019. Januari 2020 is doel om 

met 5-jarig jubileum de nieuw organisatorische strategie te presenteren. 

Afgelopen week finale ronde van de kampvuursessies, uitkomsten hiervan worden meegenomen in 

het nieuwe strategisch beleid. 

 

6. Stand van zaken Verkoop & Service  20.35-20.50 uur 
- Organisatorisch 
- Kindplanner 
 in agenda overleg besproken dat de maandelijkse updates ook naar CUR gezonden worden 

 Doel: toelichting op genomen maatregelen en uitwerking in de praktijk  
 Status: informatief 
 Verantw.: CvB 
 
> Nieuwsbrief V&S is naar CUR gezonden. Daarnaast heeft CUR contact gehad met Jeroen en zijn er 
vragen en antwoorden heen en weer gegaan.  



Idee is om Jeroen op de vergadering van 09-09-2019 uit te nodigen. Actie: DB 
> Bedoeling was de uitwerking zou plaatsvinden van het onderzochte scenario. Echter lijkt dit veel 
meer voeten in de aarde te hebben, waardoor er nu voor gekozen is een transformatieproces in te 
zetten. Evaluatie in de werkgroep en zo steeds uitwerking van de pilots bespreken. 
> Kindplanner: er zitten problemen in het systeem; late aanmelding op vakantieopvang, terwijl dit 
niet in praktijk kan worden opgevolgd omdat men bijvoorbeeld al kaartjes heeft aangekocht. Hierop 
moet de locatie flexibel inkopen, want het aanbod van vakantie opvang is flexibel. 
> Na vakantie mogelijk differentiatie in tarief per locatie. Dit zal ook wat vergen voor het adviesrecht 
van de lokale raden. 
 

7. Advies Bestuursformatieplan 
Doel: vragen stellen aan CvB  20.50-21.00 uur 
Status:  advies 

Verantw.: CUR (voorbereiding Cie Financiën) 

Duidelijk verhaal, wel wat vragen van de CUR inzake de formatie aantal per locatie: 

Ambacht van 31 > 26 wel lln aantal omhoog.  

PWA van 31 > 36, lln groei slechts 32; extra groepen starten, meer achterstandsmiddelen, waardoor 

ze extra formatie krijgen.  

Ambacht zal iets afnemen. 

Kethel 15,84 > 15,4 > lln groei van 4 

Er wordt nog naar gekeken en waar nodig en mogelijk verduidelijkt naar de CUR. Meerjarenbegroting 

2020 incl. formatie is de bedoeling. Nu hebben we al adviesaanvraag Meerjarenbegroting al 

ontvangen en behandeld. Er volgt geen separate advies aanvraag Bestuursformatieplan.  

Op locatie taak om naar begroting en formatie te kijken. Via Adviesraad duiden dat de directeuren 

verantwoordelijk zijn voor inzet van de begroting en formatie. 

(Adviesraad eens bevragen). Actie: CUR 

> Uit Eat, meet & Greet zijn er mensen aangenomen (bv. Van Kampen); er worden nu veel 

onderwijsassistenten ingezet (ruim 100). Opvang (HEDO vacatures goed opgevuld) BSO vacatures 

lastig in te vullen (niet alles is te koppelen aan onderwijsassistent). Onderwijs heeft nog wel 

vacatures. Op website staat duidelijk welke vacatures openstaan en vervuld. 

 Jaarrekening , management letter, risico rapportage, ambassadeurs onderzoek: wordt 

doorgestuurd en CUR/Cie kijkt hier naar en dan wordt bekeken of dit op de vergadering  

01-10-2019 moet worden geagendeerd. Actie: CvB 

8. Themabespreking Actieplan verzuim 2019 / Arbodienst  21.00-21.20 uur 
Doel: Advies CUR Actieplan verzuim 2019 en reactie CvB/ Stand van zaken 

Status: informatief 

Verantw.: allen 

Annet geeft een update over de stand van zaken en geeft antwoord op de vragen die door de CUR 

zijn gesteld in de reactie op het Actieplan Verzuim 2019. 

> Stand van zaken Arbo: samenwerking met Synthra is discussiepunt. Gekeken werd of het contract 

opengebroken kon worden voor 1 jaar i.v.m. Europese aanbesteding. Vervolgens ging de 

dienstverlening achteruit (verzuimcijfers niet uit systeem te krijgen en tarief ging omhoog. UN1EK is 

gesprek met andere partij in de markt. Grote partij en bekend op onderwijs gebied. Criterium dat 

medewerkers zo min mogelijk last hebben van de mogelijke overstap.  

Vanuit VVF schouw op de dossiers, waaruit blijkt dat er geen manco’s zijn op de openstaande 

dossiers.  

Informatievoorziening: CUR geeft aantal tips omtrent communicatie (CUR stelt vooraf aankondigen). 

 



 Reactie op Actieplan Verzuim: 

Reactie CUR wordt op prijs gesteld door Annet. Geeft aan hoe belangrijk het onderwerp is. 

De adviezen worden doorgenomen en toegelicht. Het wordt zeker meegenomen in de 

besluitvorming rondom de arbodienst en de invloed op het actieplan. 

Er wordt door de voorzitter aandacht gevraagd voor het afscheid van Cynthia & Daniëlle. Dit is hun 

laatste officiële vergadering. Na zijn dankwoord namens de CUR reikt het CvB  reikt bloemen uit en 

spreken lovende woorden over de vertrekkende leden voor hun inzet en betrokkenheid. Ze hopen dat 

dit een voorbeeld is voor alle collega’s en betrokkenen in de medezeggenschap binnen UN1EK. Men is 

blij dat Cynthia betrokken blijft bij de CUR in de rol van ambtelijk secretaris a.i. 

9.  Volgende CvB-CUR vergadering  21.20-21.25 uur 
-  9 juli 2019 (Adviesraad) 
-  09-09-2019 CUR 
-  23-09-2019 (Adviesraad) 

-  01-10-2019 CUR-CvB 
-  15-10-2019 (Adviesraad) 
-  04-11-2019 CUR 
-  20-11-2019 (Adviesraad) 

-  03-12-2019 CUR-CvB 
  

10. Rondvraag, evaluatie en sluiting  21.25-21.30 uur 
- GGD en handhavingsprocessen, 3 vraagstukken lopen er: 
Kindertuin (geen oudervertegenwoordiging in de IKC-raad). Er is nu een instructie uitgegaan voor 
alternatieve ouderraadpleging: kindratio klopte niet. 
Kethel: PM die VVE nog niet heeft gedaan (geen boete; er is een convenant afgesloten voor hoe ermee 
om te gaan) 
Visnet: er volgt hiervan nog een rapport (verwacht wordt dat hier ook een handhaving volgt). 
 
Ontwikkeling: weinig tijd aan aansturing en coördinatie (vanuit P&O kwaliteit aanvraag voor investering: 
dit is afgewezen. Wel opleiding is prioriteit. Hoe met bestaande mensen en middelen hieraan invulling 
geven? Dit wordt bekeken. Een voorbeeld hiervan is de opvang van het feit dat een praktijkopleider is 
gestopt.  
Masterclasses voor de high potentials gaan gegeven worden. Dit gebeurd met de interne kennis die 
aanwezig is. Model IKC wordt gevolgd. Draai aangegeven door mensen uit UN1EK aan de mensen bij 
UN1EK. Geen uitbreiding, geen nieuwe functie, maar benutten van interne kennis. 
 
11.  
  
Commissies: 

 Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Daniëlle) 

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

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

 IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

 Communicatie (Esmeralda/Lennert/Cynthia) 

 Algemeen strategisch beleid/Christelijke identiteit (Petra/Saraab/Caroline/Daniëlle) 

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

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

2-20181001 Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement RvT 20181031>20190801 

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

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 >2019 

1-20190708 Inplannen vergaderingen nieuwe schooljaar AS 20190801 

2-20190708 Vraag CUR in advies Meerjarenbegroting 2019-2023 schriftelijk (laten) beantwoorden (door Jasper) 
aan de CUR 

CvB 20190801 

3-20190708 Maandelijkse update V&S ook naar CUR zenden CvB 20190801 

4-20190708 Jeroen Smeulders uitnodigen voor CUR-vergadering van 09-09-2019 DB 20190801 

5-20190708 Toelichting  op aantal door CUR aangegeven zaken in Advies Bestuursformatieplan CvB 20190801 

6-20190708 Via Adviesraad bevragen hoe directeur omgaat met verantwoordelijkheid voor inzet van de 
begroting en formatie 

CUR 20190923 
 

7-20190708 Doorsturen naar CUR: Jaarrekening , management letter, risico rapportage, ambassadeurs onderzoek CvB 20190801 

    

 


