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Notulen vergadering CUR   

Datum:    09-09-2019  

Plaats: Kantoor UN1EK  

Tijd:   19.30-22.15 
 
Aanwezig:    
CUR: Natascha Rombout, Robin Hormann, Petra Ouwens, Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog 
(voorzitter), Saraab Fallaha, Cynthia Roos (ambtelijk secretaris a.i.), Jeroen Smeulders (manager Verkoop & 
Service a.i. , agendapunt 3)  
 

Afwezig:   Esmeralda Verhagen 

  
Agendapunt                    Tijd  

  

1. Opening en vaststellen agenda         19.30-19.35 uur  

Natascha heeft zich uitgebreid via de digitale weg voorgesteld en Lennert heet haar welkom. 

Cynthia start als ambtelijk secretaris 

Agenda punt 2 en 3 worden andersom behandeld vanwege aanwezigheid Jeroen. 

  

2. Mededelingen           19.35-19.40 uur   

   DB:   

- notulen dd.  25-06-2019 online vastgesteld   

- notulen op website(te) publiceren; afgestemd met CvB (PDF-aanleveren bij Marleen) 

- Stand van zaken overname KAS (opgevraagd bij CvB)  

- Stand van zaken GGD en handhavingsprocessen, 3 vraagstukken (opgevraagd bij CvB)  

- Stand van zaken Ontwikkeling Masterclasses voor de high potentials (opgevraagd bij CvB)  

- Stand van zaken uittreden VVF?  (opgevraagd bij CvB)   
     In vergadering 8-7-2019 bevraagd cf. Taak 12-20190625: > komt op de agenda na de zomervakantie  
- Stand van zaken Schakel (zie mail in map vergadering)  

- Instemmingsaanvraag tarieven opvang mogelijk behandeling tussendoor  

- Vertrek Claudia  

  

CUR:  -  nvt 

 

Ingekomen stukken (na verzending agenda): - e-mail van E. Boerhout m.b.t. profielschets interim 

bestuurder; Lennert licht de procedure toe. 

   

3. Stand van zaken Verkoop & Services        19.45-20.15 uur  

Gast: Jeroen Smeulders, manager V&S a.i.  

Doel: update en vaststellen openstaande vragen voor CvB  

Status: inventariseren & informeren  

Verantw.: Commissie IKC & Kwaliteit  

 

Jeroen licht de stand van zaken toe. Het systeem Kindplanner is continue in beweging en wordt 

geupdated. Er is sprake van een inhaalslag met de ontwikkelingen.  

Na een update werd veel onrust ervaren binnen team. Afspraak is met leverancier gemaakt om 

de slow ring in te gaan. Er bestaat een slow ring, normal ring en fast ring. 
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Fast ring = groepje klanten dat ervoor kiest z.s.m. de laatste ontwikkelingen te ontvangen; 

normal ring = normaal testfase van 1 maand door een aantal klanten ; slow ring= update per 

kwartaal en na uitleg wordt er pas update doorgevoerd. Aangezien de normal ring voor teveel 

onrust zorgde, is gekozen voor de slow ring. Dit betekent dat sommige fixes pas met een 

eerstvolgende update meekomen. Er zijn nog wat oude issues. Een aantal klanten telt het 

systeem dubbel. Bv. 49-weken pakket, 49 weken afname en 3 weken niet; systeem moet dan 

gaan tellen. 

Bij inrichting is gekozen voor contractjaar i.p.v. kalenderjaar. Aangezien het tellen in het 

systeem fout gaat, denkt men erover om per 01-01-2020 over te stappen naar kalenderjaar, 

mede omdat dit beter uit te leggen is aan de klant. Met name met 49-weken en vakantie-

opvang is sneller uit te leggen aan de klant met conversie per 01-01-2020 naar invoering 

kalenderjaar als contracttermijn. Het systeem verrekent pro rata ten gunste van de klant. Er zal 

hierover een communicatie richting klanten worden opgezet. Het tellen van dagen is niet 

gekoppeld aan de facturatie. 

  

Er zijn ca. 3.500 kinderen in de portefeuille, ca. 20 registraties leveren problemen op. Gevraagd 

wordt of het kan zijn dat dit de mensen zijn die “klagen” en er mogelijk meerder problemen 

zijn. Jeroen geeft aan dat het wel degelijk invloed heeft op de melding aan klanten en de 

facturatie, dus de problemen zouden dan aan het licht gekomen moeten zijn. 

Verkoop & Service is nu pas bezetting technisch op orde. De “ruildossiers” zijn inmiddels 

allemaal aangepakt. In geval van problemen worden de klanten ook voor een gesprek 

uitgenodigd. 

Facturatie loopt goed. Probleem bestaat dat een registratie soms niet meer zichtbaar is. Het 

niet zichtbaar zijn van een kind op de presentielijst komt door de fout in het wekentellen. 

Volgens het systeem heeft het kind alle afgenomen opvang genoten en moet ouder extra 

opvang afnemen wat dan niet terecht is. 

Per locaties hebben de pm-ers een groepsapp. Dit helpt wel om problemen sneller op te 

lossen. 

  

Werkgroep De-Centralisatie V&S 

De CUR vraagt of de wijkverdeling nog positief bijdraagt aan het oplossen van de problemen? 

Dit is pas van de zomer ingezet.  In de de invoering zijn er helaas personele omstandigheden 

ontstaan waardoor het nog niet optimaal heeft kunnen functioneren. Half aug is er een 

medewerker voor langere duur uitgevallen. De vacature is ingevuld per 19 augustus jl. En die 

medewerker wordt z.s.m. ingewerkt. Verder is de insteek om iedereen all-round te maken. 

Door de personele zaken loopt men iets achter op de plannen. 

Men is bezig met locatiekaart. Iedere locatie is vrij om zelf zaken in te richten. Echter er moet 

een overall lijn zijn in de inrichting. Jeroen gaat dan in overleg met de locaties. Er is nog 

onderzoek gaande hoe de inrichting uiteindelijk moet worden. Hieruit zal een advies volgen 

van welke van de 3 scenario’s wordt geadviseerd. 

1. Alles centraal, 2. Centraal aangestuurd, uitvoering decentraal, 3. Zowel aansturing als 

uitvoering in de wijk. In oktober wordt verwacht advies uit te brengen aan CvB en CUR. 

  

4. Installatie nieuw DB- en CUR-lid         20.15-20.20 uur  

- Robin Hormann wordt geïnstalleerd als DB-lid en vice-vz. 

- Natascha Rombout wordt geïnstalleerd als CUR-lid namens ouder onderwijs. 

 

5. Notulen CUR 25-06-2016 & Actielijst            20.20-20.25 uur  

- Online vastgesteld  

- Actielijst  
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CUR   Wat   Wie   Deadline/S.v.Z.   
1-20190415  Terugkoppeling of akkoord op het uitvoeringsbesluit statuut/reglement RvT./Afgerond  Allen>Mirjam  20190505  
3-20190415  Vacature CUR (zetel Cynthia Roos) wordt binnenkort bekendgemaakt/Afgerond  Cynthia  20190701  

8-20190415  Bij laatste CvB-CUR-vergadering voor zomer de laatste stand van zaken rondom uitkomst  

strategische werkgroepen vragen./Afgerond > vervolg agenderen voor CUR-CvB 01-10-2019  
  20190708  

9-20190415  Evaluatie Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering via afdeling P&O en evaluatie verdeling 

gelden n.a.v. instemming VOG via afdeling P&O.> op agenda CUR-CvB 01-10-2019  
Cie. P&O  20190430  

4-20190318  CUR/mz-reglement wijzigingen./ Afvoeren; concepten verzonden + agendapunt 8.  Allen  20190701  
Algemeen  Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR > via werkgroep oppakken 

(binnenkring Personeel)/ Handhaven  
DB  2019  

  

   

Actielijst   
CvB-CUR   Wat   Wie   Deadline/S.v.Z.   

1-20190318  Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR > iav / Handhaven  CvB  April>September  

2-20190318  Arbocontractverlenging of vernieuwing ter instemming langs CUR > Ontvangen/ Afvoeren  CvB  April/mei>Septem 

ber  
2-20181001  Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement > iav / Handhaven  RvT  20181031>201908 

01  
7-20180515   Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis./ Handhaven  CvB   20181112>tz.t.  
13-20171106   Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk / iav/ Handhaven  CvB   2 scenarios019   
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/ iav  
CvB   20181112 >2019  

1-20190708  Inplannen vergaderingen nieuwe schooljaar > Afgerond AS  20190801  
2-20190708  Vraag CUR in advies Meerjarenbegroting 2019-2023 schriftelijk (laten) beantwoorden (door Jasper) 

aan de CUR / Afgerond - Afvoeren  
CvB  20190801  

3-20190708  Maandelijkse update V&S ook naar CUR zenden/ iav - Handhaven  CvB  20190801  
4-20190708  Jeroen Smeulders uitnodigen voor CUR-vergadering van 09-09-2019/ Afgerond - Afvoeren  DB  20190801  
5-20190708  Toelichting  op aantal door CUR aangegeven zaken in Advies Bestuursformatieplan/ Afgerond  CvB  20190801  

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

en formatie > op Agenda opnemen  
CUR  20190923  

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

> iav - Afgerrond  
CvB  20190801  

        

  

6. Voortgang werkzaamheden & samenwerking binnen de CUR     20.25-20.40 uur  

Doel: bespreken en opnieuw vaststellen  

Status: deels al via digitale weg afgestemd met elkaar, nu afronden  

Verantw.: CUR 

- Nieuwe samenstelling DB: Voorzitter = Lennert / Vice-voorzitter = Robin 

- Herverdeling Commissies   

Lennert stelt de vraagt of de CUR gezien ontwikkelingen in de organisatie, samenstelling CUR en 

komende verkiezingen nog moeten vasthouden aan de huidige commissie samenstelling? Het DB 

doet voorstel voor ad hoc commissies met aanwijzing van een lead.  

Als geen aanmeldingen komen, dan wijst de voorzitter Cie-leden aan. De CUR gaat akkoord met 

het instellen van ad hoc commissies met aanstellen van een lead. Daarnaast worden de huidige 

commissies en verdeling gehandhaafd voor als men zich niet aanmeldt. Met elkaar wordt bepaalt 

wie de lead neemt in de ad hoc commissie.   

 

Besloten dat de Cie Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden gehandhaafd blijft. 
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Samengevoegd worden: 

• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)     

• IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra)  

De volgende commissies worden vooralsnog opgeheven: 

• Communicatie (vooralsnog Esmeralda/Lennert) > dit wordt opgepakt door de ambtelijk 

secretaris en t.z.t. aanvulling van een CUR-lid 

• Algemeen strategisch beleid/Christelijke identiteit (vooralsnog Petra/Saraab/Caroline) > dit 

wordt op de agenda van 01-10-2019 gezet 

 

Indeling wordt als volgt: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Robin) / Ambtelijk Secretaris: Cynthia  

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (vooralsnog Caroline/Esmeralda/Robin)      

• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)   + IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra)   

 

- Vacatures schooljaar 2019-2020 : vacature medewerker onderwijs staat nog open, zal nog een 

keer onder de aandacht worden gebracht 

- Rolverdeling CUR > reeds Cie-verdeling besproken. 

- Inhoud werkzaamheden ambtelijk secretaris 

DB stelt voor de werkzaamheden die voorheen door Cynthia als secretaris van de CUR en de 

werkzaamheden van voormalig ambtelijk secretaris Mirjam en thans door Cynthia als a.i. worden 

opgevangen in totaal worden ondergebracht bij Cynthia in de rol van ambtelijk secretaris. Dit 

nadat niemand zich kandidaat heeft gesteld voor de rol van secretaris van de CUR. Het voorstel is 

Cynthia aan te stellen als ambtelijk secretaris voor 16 uur per week. Voorstel wordt met 

meerderheid aangenomen en voorgelegd aan het CvB.  

- Verkiezingen 

Caroline, Lennert, Saraab mogen zich opnieuw verkiesbaar stellen. 

Even afhankelijk wat besluit van Esmeralda is over aanblijven in de CUR i.c.m. haar dienstverband. 

Saraab koppelt deze week terug hoe de verkiezingen destijds voor OR geregeld waren. Petra wil 

wel zitting nemen in een verkiezingscommissie. Volgende vergadering bepalen we of/wanneer er 

een verkiezingscommissie moet komen en wie in verkiezingscommissie zitting wil nemen. 

- Werken met tijdelijke Adviescommissies  

Een lid van de lokale raden tijdelijk laten aanhaken bij een onderwerp op de agenda van de CUR. 

Besloten wordt dit op de agenda van Adviesraad van 23-09-2019 te plaatsen. 

  

7. Instemmingsaanvraag contract/wijziging  Arbodienstverlening & verlenging   

 contract arbodienst tot 01-10-2019    20.40-20.50 uur  

  Doel: instemming  

  Status:  terugkoppeling tussentijdse verlenging Synthra & nieuwe overeenkomst per 01-10-2019 

ontvangen  

  Verantw.: DB & CUR    

Robin heeft de stukken doorgenomenen maakt opzet voor reactie naar CvB. 

 

8. Review reglementen UN1EK          20.50-20.55 uur  

Status: opnieuw vaststellen CUR-reglement en voortgang herziening IKC-reglementen bespreken 

Verantw.: CUR   

Concept is rondgestuurd. Hierop zijn behalve van Robin geen opmerkingen/aanvullingen gekomen. 

Het CUR-reglement is hierbij vastgesteld en zal nog worden ondertekend door Lennert. 
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Het vaststellen van de lokale reglementen komt op de agenda van Adviesraad van 23-09-2019. 

Daarna zal met een uiterste reactiedatum ook deze reglementen worden vastgesteld en zal 

worden gestart met het opvragen van de ondertekende reglementen en mandaatbesluiten per 

locatie. Actie: Cynthia 

  

9. Vervolg MZ-bijeenkomst           20.55-21.00 uur  

Doel: vervolgbespreking op evaluatie en vervolg professionalisering MZ binnen UN1EK  

Status: evaluatie is besproken in vorige vergadering, vervolg  concreet nader bespreken 

Verantw.: CUR  

 

- Voorstel: dag/avond in mei vast inplannen? Inhoudelijke workshops op die dag doen. 

- Blijven bezoeken vanuit CUR van de IKC-raadvergaderingen 2x per jaar. Danielle ’s locaties zijn 

‘over’. Cynthia zal opnieuw indeling maken. 

- Opfrisworkshops blijven geven. Dit neemt Cynthia voor haar rekening als voorheen. 

- Thema avonden organiseren, waarbij je IKC-raden koppelt. Bv. Casus. Dit idee wordt nog 

nader uitgewerkt. 

10. Adviesraad   

- terugkoppeling 09-07-2019 en agenda 23-09-2019       21.00-21.10 uur  

Doel: afstemmen terugkoppeling 09-07-en vaststellen agendapunten.   

1. Terugkoppeling is gemaakt door Esmeralda en zal worden verzonden met de uitnodiging voor 

de volgende Adviesraad van  23-09-2019.  

Agendapunten: 

1. Kennisbank/adviescommissies 

2. Inventarisatie reglement 

3. Koppeling locaties voor kennisuitwisseling 

 

Agendapunt 23-09-2019 zal mondeling worden meegenomen naar de Adviesraad door de 

afgevaardigden van de CUR:  

- 6-20190708 Taak CvB-CUR : Via Adviesraad IKC-raad laten bevragen hoe directeur omgaat met 

verantwoordelijkheid voor inzet van de begroting en formatie  > m.a.w. hoe wordt de “geldpot” 

verdeeld op locaties 

> Adviesraad 23-09-2019: Saraab, Caroline en eventueel Robin of Lennert. Locatie: Anker 

 

11.  Nieuwsbrief 2 CUR   

Doel: besprekingen inhoud 
status: vaststellen  
Verantw.: Cie Communicatie > Cynthia maakt een voorstel 

 

 

 21.10-21.15 uur   

12. Volgende vergaderingen: -  

      - 23-09-2019 (Adviesraad)  

- 30-09-2019 (CUR-RvT) > onderwerpen: strategisch beleid en vertrek Claudia  

- 01-10-2019 CUR-CvB  

- 15-10-2019 (Adviesraad)  

- 04-11-2019 CUR  

- 20-11-2019 (Adviesraad)  

- 03-12-2019 CUR-CvB  

    

  21.15-21.20 uur  
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13.Rondvraag, evaluatie en sluiting  

 

Caroline: Zetten huidige indeling voort van koppeling met de lokale raden; in najaar en voorjaar 

voorkeur om bij te wonen? CUR besluit tot handhaven huidige. Verdeling nog even rondsturen.  

Saraab zit nu niet in de verdeling. 

Verder geen vragen. 

  21.20-21.30 uur  

    

Commissies:  

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Robin) / Ambtelijk Secretaris: Cynthia  

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (vooralsnog Caroline/Esmeralda/Robin)      

• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)  + IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra)   
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Actielijst     
CUR   Wat   Wie   Deadline/S.v.Z.   
Algemeen  Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR > via werkgroep oppakken 

(binnenkring Personeel)/ Handhaven  
DB  2019  

1-20190909 In  CvB-CUR-vergadering 01-10-2019 uitkomst  strategische werkgroepen vragen. CUR 20191001 

 

2-20190909 Algemeen strategisch beleid/Christelijke identiteit op CVB-CUR-vergadering 1-10 plaatsen DB 20191001 

3-20190909 Terugkoppelen hoe verkiezingen OR destijds georganiseerd waren SF 20190913 

4-20190909 Tijdelijke adviescommissies op agenda Adviesraad 23-09-2019 plaatsen CUR 20190923 

5-20190909 Begeleiding en uitvoering proces review en opnieuw vaststellen, opvragen en vastleggen 

reglementen medezeggenschap binnen UN1EK 

AS(CR) 20200101 

6-20190909 Herverderling CUR-locaties ivm bijwonen vergadering AS 20191001 

7-20190909 Opvolging MZ-bijeenkomst (oa. vaste dag, bijwonen lokale vergaderingen, opfrisworkshop, thema-

avonden) 

CUR 20191001 

8-20190909 Opstellen Nieuwsbrief 2 CUR AS 20191001 

  

   

Actielijst   
CvB-CUR   Wat   Wie   Deadline/S.v.Z.   

1-20190318  Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR  CvB  September 2019  

2-20181001  Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement  RvT 2019  

7-20180515   Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis  CvB   2019  

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  

3-20190708  Maandelijkse update V&S ook naar CUR zenden  CvB  20191001 
6-20190708  Via Adviesraad bevragen hoe directeur omgaat met verantwoordelijkheid voor inzet van de begroting 

en formatie > meenemen in de bespreking ter plaatse 
CUR  20190923  

  

 

 

  

  

 


