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Notulen Agenda CUR-vergadering  
Datum:   04-11-2019   
Plaats:   Kantoor UN1EK 
Tijd:   19.30-22.20 uur (uitgelopen) 
 
Aanwezig:     
CUR: Natascha Rombout, Robin Hormann, Petra Ouwens, Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog 
(voorzitter), Saraab Fallaha, Esmeralda Verhagen, Cynthia Roos (ambtelijk secretaris) 
Toehoorder: Yannick van Dijk (IKC van Kampen en kandidaat vacature medewerker onderwijs) 

Afwezig:   - 

 
Agendapunt          Tijd 

 
1. Opening en vaststellen agenda  19.30-19.35 uur 

Bijzonder welkom aan Yannick, die vandaag als toehoorder aanwezig is bij de  
vergadering met oog de invulling van de vacature medewerker onderwijs. 
 

2. Mededelingen  19.35-20.00 uur 
 
DB: 
1. Aanwezigheid Y. van Dijk als potentiele kandidaat CUR namens medewerkers onderwijs 
2. Afscheid Esmeralda als lid CUR 

3. Vertraging oplevering Schakel (3 vragen aangeleverd bij CvB) 

4. Update V&S  (info rondgestuurd) 

5. Vragenlijst Medezeggenschap Oberon ingevuld  

6. Fietsplan voor Opvang opgepakt (zie Nieuwsbrief UN1EK) 

7. Verdeling locaties over CUR-leden t.b.v. bijwonen vergaderingen lokale raden 

8. Bespreking Jaarrekeningen (traject goed afronden en in Cie Financiën onbesproken gebleven op 

14-10-2019). Voorstel: opvragen bij Kornell t.b.v. vragen en t.z.t. agenderen voor nieuwe 

jaarrekeningen (Actie: CR). 

CUR: - 

Ingekomen stukken (na verzending agenda): nadere mededelingen, zie SP 

3. Notulen d.d. 09-09-2019  20.00-20.10 uur 
Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld en openstaande actiepunten zijn doorgesproken 

tijdens het agenda- overleg (zie toevoeging in rood). CUR gaat hiermee akkoord. 

Status: besluitvormend 

 Verantw.: allen    

 

Actielijst  

CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
Algemeen   Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR (art. 23 lid 2 WOR) 

overlegplicht); ontwikkeling beloningsverhoudingen > via werkgroep oppakken 
(binnenkring Personeel) 

DB   2019  > Handhaven; 

op CUR-CvB 03-12-
2019 

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

Afvoeren (zie 

instemmingsaanvraag 
en agendapunt) 
  

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

Afvoeren, is/wordt 
ogenomen in Koers 
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3-20190909  Terugkoppelen hoe verkiezingen OR destijds georganiseerd waren  SF  20190913 > 

Afvoeren is 

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

Afvoeren, is op 

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

reglementen medezeggenschap binnen UN1EK  
AS(CR)  20200101 > 

Afvoeren, proces is 

gaande 
6-20190909  Herverdeling CUR-locaties i.v.m. bijwonen vergadering  AS  20191001 > 

Afvoeren, zie SP 
7-20190909  Opvolging MZ-bijeenkomst (o.a. vaste dag, bijwonen lokale vergaderingen, opfrisworkshop, thema-

avonden) > bijwonen vergaderingen nu inplannen, workshops lopen, thema-avond en ‘ vaste dag” 

nog te bespreken/plannen 

CUR  20191001 > 

Afvoeren en nieuwe 

taak maken ;  
8-20190909  Opstellen Nieuwsbrief 2 CUR  AS  20191001 > volgt 

 

4. Ondertekening medezeggenschapsdocumenten  20.10-20.20 uur 
(zie vergaderstukken) 

 Reglement CUR  
Het review van het reglement is op 20-07-2019 bij een ieder aangeboden per mail met verzoek voor 
22-08-2019 te reageren. De zaken die voorgesteld werden om aan te passen zijn per artikel/paragraaf 
verwoord en getoetst door Van Doorne. Afschrift hiervan is opgeslagen in de vergadermap van 09-09-
2019. Na een enkele reactie, is het in de notulen van de vergadering van 09-09-2019 formeel is 
afgerond, toen restte alleen nog formele ondertekening. Het door de voorzitter ondertekend 
reglement is inmiddels opgenomen in SP. 

 Medezeggenschapstatuut 
Na overleg met Van Doorne is gebleken dat het medezeggenschapstatuut ook opnieuw vastgesteld 
moest worden. Aangezien hierin geen wijzigingen nodig waren, is het statuut opnieuw vastgesteld en 
ondertekend door het CvB en het DB. In het verlengde hiervan zullen de CUR-leden de mandaat-
/volmachtbesluiten vanuit GMR, OR en COC nog ondertekenen in de vergadering. 

 Mandaat-volmachtsbesluiten & (proces) lokale reglementen 
Het proces van de lokale raden loopt momenteel. Dit alles is benoemd in de vergadering van 
01-10-2019. CUR is en wordt meegenomen in de berichtgeving naar de lokale raden. Voor 
volledigheid: de mandaatbesluiten van de OC's aan de CUR ten aanzien de door de CUR uit te oefenen 
instemmings-/adviesbevoegdheden zijn blijkens het OC-reglement verankerd in het huishoudelijk 
reglement van de OC. Hiervan is dus geen separaat document in SP opgenomen. 
 
De stukken, die ter inzage staan op SP worden kort besproken. Het medezeggenschapsstatuut wordt 
door iedereen ondertekend, als ook het mandaat-/volmachtsbesluit GMR. Petra tekent het mandaat-
/volmachtbesluit OR. Saraab neemt een kopie mee om nog te lezen en geeft hierop eind van de week 
haar reactie. 
Actie: Saraab neemt kopie mandaat/volmachtbesluit OR mee en koppelt uiterlijk 08-11-2019. 
Actie: rappel opnemen in terugkoppeling/uitnodiging Adviesraad i.v.m. deadline 24-11-2019 (AS) 
 

5. Bestemmingsreserve 15-20171106  20.20-20.30 uur 
(voorstel reactie CUR) 
Doel: besluitvorming 
Status: wordt besproken 
Verantw: CUR 
Voorstel (concept Robin) is duidelijk. CUR heeft voorstel ingebracht om de reserve te laten vervallen 
vrijvallen aan het huidige opleidingsbudget en hetzelfde bedrag vervolgens te laten vervallen vrijvallen 
aan het Eigen Vermogen. Hiermee wordt er recht gedaan aan de oorspronkelijke bestemming en de 
huidige begroting van het opleidingsbudget. Bericht wordt vanuit CUR verzonden, waarbij verzocht 
wordt om bevestiging van de uitvoering van het voorstel. Actie: AS 
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6. Instemmingsaanvraag 2 profielen RvT   20.30-20.40 uur 
 (zie vergaderstukken) 

Doel: toelichting voorgenomen besluit   
Status:  besluitvormend 

 Verantw.: CvB 

Voorstel (concept Lennert) is duidelijk, positief advies wordt vanuit CUR verzonden. Actie: AS 

7. Instemmingsaanvraag Vervangingsbeleid  20.40-20.50 uur 
(zie vergaderstukken) 
Doel: besluitvorming 
Status: aanvraag ontvangen en in behandeling 

Verantw.: CUR (lead & voorbereiding: Saraab) 

De CUR vraagt zich af waarom wordt tekst vanuit PO-raad niet ‘volledig’ overgenomen is, aangezien 

blijkt dat deze tekst in het beleid opgenomen is. MCPO wordt door Driessen uitgevoerd. Met het 

uittreden VVF stopt UN1EK met Driessen. De CUR vraagt CvB om aandacht voor borging van het 

beleid. 

Actie: opstellen vragenlijstje uiterlijk 08-11-2019 aanleveren bij CUR. (Saraab) 

8. Instemmingsaanvraag Koers24> m/z Adviesaanvraag 20.50-21.20 uur 
 (zie vergaderstukken)  
Doel: besluitvorming 

Status: aanvraag ontvangen en in behandeling 

Verantw.: CUR (lead & voorbereiding: Natascha) 

In de CUR-CvB-vergadering van 01-10-2019 heeft CvB aangegeven dat er een instemmingsaanvraag 

volgt. Er is nu een adviesaanvraag ontvangen. Dit is ook overeenkomstig art 25, lid 1e van de WOR. 

In het aangeleverde stuk staat opgenomen: 

Vier strategische beleidslijnen.  In de komende beleidsperiode zet UN1EK verder in op ontwikkeling 

van het integrale aanbod. UN1EK blijft een organisatie in transitie. Die transitieopgave is gedefinieerd 

in vier strategische beleidslijnen: 1. interprofessionele samenwerking; 2. een zorgnetwerk rondom het 

kind; 3. kennisvorming en –deling; 4. profilering als aantrekkelijk werkgever. 

De CUR vindt het een mooi plan. Doelen zijn gesteld, maar hoe daar te komen moet nog worden 

vastgesteld. De CUR vindt het van belang dat de medewerkers goed meegenomen in de uitwerking 

van het plan. 

Actie: aanpassing concept uiterlijk 08-11-2019 (NR) 

Actie: op agenda vergadering 03-12-2019 plaatsen (AS) 

Actie: bevindingen naar RvT o.b.v. advies CUR (AS)  

 

Besluit CUR: Positief advies o.v.v. nadere concrete toelichting door CvB hoe de uitwerking 

vormgegeven gaan worden. Advies van CUR aan CvB is om lokale raden meenemen in de vorming van 

de concrete plannen.  

9. Instemmingsaanvraag Opleidingsplan Opvang 2020 
 (zie vergaderstukken)  21.20-21.45 uur 
Doel: besluitvorming  
Status: aanvraag ontvangen en in behandeling 
Verantw.: CUR (lead & voorbereiding: Petra & Caroline) 

Toelichting door Petra. Op zich zit alles erin. Geen vernieuwing, met name voor medewerkers 

die al lang verbonden zijn aan de organisatie.   

Tip zou zijn om mensen op te leiden om gesprekken met ouders te voeren etc. Onderscheid tussen 

verplicht en vrijblijvend is mogelijke suggestie? 

Tip CUR: Eigenlijk zou de studiedag gesplitst moeten in nieuwe medewerkers en de al die langer in 

dienst zijn. 
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Er zou integraal aanbod moeten zijn. Zeker ook met overstap van opvang naar onderwijs en mogelijk 

vice versa. De indruk van de CUR is dat het plan uitsluitend de wettelijke vereisten bevat en geen 

aansluiting heeft met Koers24 Strategische Beleidslijn nr.  4. profilering als aantrekkelijk werkgever. 

 

De vragen en bevindingen worden samengevat om naar CvB te sturen als eerste reactie op het 

Opleidingsplan. Actie: vragen/bevindingen CUR uitwerken t.b.v. CvB (Petra met hulp van AS) 

10. Verkiezingen   21.45-22.00 uur 
(zie vergaderstukken) 
Doel: samenstellen verkiezingscommissie (werkwijze, bevoegdheden)  

Status: bespreken 

Verantw.: CUR 

Voorzitter vraagt of de CUR akkoord is met het samenstellen van een Verkiezingscommissie? 

Iedereen is het hier mee eens. Besloten wordt dat Robin, Natascha en Petra zitting nemen in de 

commissie met ondersteuning van de AS.  Bevoegdheden Cie worden afgesproken: Profielen komen 

langs CUR, mandatering toetsing kandidaten ligt bij de Cie. Cie zal CUR wel op de hoogte houden. Er 

zal juridische ondersteuning worden gevraagd. De volgende vacatures ontstaan per 07-03-2020: 

2 ouders opvang, 1 mdw opvang, 1 mdw onderwijs. Als Yannick besluit niet toe te treden tot de CUR, 

dan ontstaan er vacatures voor 2 medewerkers onderwijs. 

Actie: Robin maakt tijdslijn 

Actie: Profielen erbij halen (AS) 

11. Adviesraad 20-11-2019  22.00-22.10 uur 
- Terugkoppeling Adviesraad 15-10-2019 (specialisaties worden opgevraagd,  

openstaande taken worden opgepakt) 

- Uitnodiging Adviesraad 20-11-2019 

Doel: doorlopen actiepunten, vaststellen agendapunten en afvaardiging CUR  

 Status: bespreken 

Verantw.: CUR 

Besloten wordt de Adviesraad van 20-11-2019 niet te laten doorgaan bij gebrek aan onderwerpen. 

Gezien de drukke tijd laten we het bij een online informatie dan wel raadpleging. Wat wel nog 

verwacht wordt vanuit Adviesraad is per locatie opvragen wat de huidige knelpunten zijn ten aanzien 

van Verkoop & Service. De ambtelijk secretaris zal Jeroen bevragen hoe het hiermee staat.  

Ten aanzien van de openstaande taken vanuit de Adviesraad wordt besloten een losse mail maken 

om specialisaties op te vragen bij de lokale raden (taak 20190923 uit Adviesraad). 

Actie: voorzet Esmeralda terugkoppeling Adviesraad 15-04-2019 afronden (AS) 

Actie: Losse mail maken om specialisaties op te vragen bij de lokale raden (taak 20190923 uit 

Adviesraad). (AS) 

Actie: inventarisatie V&S (AS/CUR) 

Agendapunten Adviesraad 20-01-2019, nu geen onderwerpen. Mogelijke onderwerpen. 

Adviesraad januari 2020: VVE, stand van zaken V&S, bespreking ‘uitslag’ verkiezingen, 

inloopspreekuur medezeggenschapsrechten, t.z.t. MZ-bijeenkomst organiseren. 

12. Volgende CvB-CUR-vergadering  22.10-22.15 uur 
-  20-11-2019 (Adviesraad) 
-  03-12-2019 CUR-CvB 
-  13-01-2020  
-  28-01-2020 (Adviesraad) 
-  04-02-2020 CUR-CvB 
-  19-02-2020 (Adviesraad) 
-  09-03-2020 
-  26-03-2020 (Adviesraad) 
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13. Rondvraag, evaluatie en sluiting  22.15-22.20 uur 
  
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt, behalve dat Yannick bedankt en wordt bedankt voor zijn 
aanwezigheid. De CUR ziet met belangstelling zijn reactie over zijn mogelijke zitting in de CUR tegemoet. 
 
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 

CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
Algemeen   Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR > via werkgroep oppakken 

(binnenkring Personeel); op agenda 03-12-2019 plaatsen / zie 
ook   https://www.ornet.nl/blog/2019/05/27/wijziging-wor-gesprek-over-beloning/ 

DB   20191203 

8-
20190909  

Opstellen Nieuwsbrief 2 CUR  AS  20191203 

1-
20191104 

Jaarrekeningen 2018 opvragen bij Kornell t.b.v. vragen en t.z.t. agenderen voor nieuwe jaarrekeningen 
(Actie: CR). 

AS 20191108 

2-

20191104 
thema-avond en ‘ vaste dag” MZ-bijeenkomst nog te bespreken/plannen CUR 20191231 

3-

20191104 
rappel ondertekening regelement opnemen in terugkoppeling/uitnodiging Adviesraad i.v.m. deadline 
24-11-2019 

AS 20191108 

4-
20191104 

Voorstel CUR m.b.t. bestemmingsreserve naar CvB zenden AS 20191108 

5-
20191104 

Doorlezen mandaat/volmachtbesluit OR en terugkoppeling uiterlijk 08-11-2019 SF 20191108 

6-

20191104 
rappel opnemen in terugkoppeling/uitnodiging Adviesraad i.v.m. deadline 24-11-2019 AS 20191108 

7-

20191104 
Advies CUR op instemmingsaanvraag 2 profielschetsen RvT naar CvB verzenden AS 20191108 

8-
20191104 

Instemmingsaanvraag Vervangingsbeleid: opstellen vragenlijstje uiterlijk 08-11-2019 aanleveren bij 
CUR t.b.v. verzending naar CvB 

SF 20191108 

9-
20191104 

Advies CUR op Instemmingsaanvraag Vervangingsbeleid naar CvB verzenden AS 20191113 

10-

20191104 
Nagaan of aangeleverde presentatie klopt met presentatie die voor vergadering van 01-10-2019 is 
aangeleverd (CR). 

AS 20191108 

11-

20191104 
aanpassing concept reactie CUR op adviesaanvraag Koers24  NR 20191108 

12-
20191104 

Adviesaanvraag Koers24 op agenda vergadering 03-12-2019 plaatsen AS 20191203 

13-
20191104 

Bevindingen CUR m.b.t. Koers24 o.b.v. advies CUR naar RvT sturen AS 20191113 

14-

20191104 
Instemmingsaanvraag Opleidingsplan Opvang 2020: vragen/bevindingen CUR uitwerken t.b.v. CvB PO/AS 20191115 

15-

20191104 
Tijdslijn verkiezingen maken RH 20191115 

16-

20191104 
Profielen verzamelen van de ontstane vacatures AS 20191115 

 

17-
20191104 

Adviesraad 

 terugkoppeling 15-04-2019 afronden 

 (mogelijke) Onderwerpen Adviesraad 20-01-2019: VVE, stand van zaken V&S, bespreking ‘uitslag’ 
verkiezingen, inloopspreekuur medezeggenschapsrechten, t.z.t. MZ-bijeenkomst organiseren 

 Uitnodiging dan wel afzegging Adviesraad 20-11-2019 en aangeven dat volgt: 
- Losse mail om specialisaties op te vragen bij de lokale raden (taak uit Adviesraad). 
- Actie: inventarisatie V&S  
- Rappel deadline inzenden ondertekende reglementen & mandaat-/volmachtbesluiten 

AS 20191108 
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Actielijst  CUR-CvB 

 

CvB-CUR     Wat     Wie     Deadline/S.v.Z.     
1-
20190318    

Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR    CvB    September 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     2020   

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 > 
aanvullende vragen worden bij CvB aangeleverd ter beantwoording  

CvB     20181112 >2019   
20191014   

3-
20190708    

Maandelijkse update V&S ook naar CUR zenden    CvB    20191001   

1-
20191001  

Vraag m.b.t. bestemmingsreserve zal schriftelijk aanleveren  CUR  20191004  

20191001  Opname communicatie interim-bestuurder in de nieuwsbrief  CvB  20191011  

3-
20191001  

Instemmingsaanvraag Koers24 naar CUR  CvB  20191101  

5-
20191001  

Instemmingsaanvraag VVF:  
 CUR levert vragen bij Saraab in uiterlijk 07-10-2019  

 Saraab stelt uiterlijk 09-10-2019 concept reactie CUR op voor CvB, waarna   

 CUR uiterlijk 11-10-2019 zijn akkoord geeft en  

 Advies vanuit de CUR naar CvB kan worden gezonde via ambtelijke secretaris.  

  
CUR  
Saraab  
CUR  
Cynthia  

  
20191007  
20191009  
20191011  
20191015  

6-
20191001  

Instemmingsaanvraag Tarieven Opvang 2020:   
 CUR levert vragen in bij Robin/Cie Financiën voór 14-10-2019.   

 Adviesaanvraag wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de Adviesraad van 15-10  

 Robin vat de ontvangen vragen samen voor de bespreking door Cie Financiën met Kornel   

  
CUR  
Cynthia  
Robin  

  
20191014  
20191003  
20191014  

 
 
 


