
	

	

 
Beste lezer, 
 
In dit jaarverslag schetst de Centrale UN1EK Raad (CUR) u waar we ons voor het afgelopen jaar 2019 
hebben ingezet. Het was een bewogen jaar, waarin veel onderwerpen langs de CUR zijn gekomen en er 
binnen de organisatie de nodige veranderingen in gang gezet zijn.  
Op beleidsmatig, maar ook op persoonlijk niveau.  
Het was dan ook zeer duidelijk hoe belangrijk het is om 
vanuit de medezeggenschap mee te kunnen en te 
mogen denken, te praten en invloed uit te oefenen op 
besluiten, die door UN1EK genomen worden. Voorop 
blijft staan, dat we het beste willen bereiken voor zowel 
kinderen, ouders, medewerkers en de organisatie in het 
geheel, zonder één van deze groepen boven de ander 
te stellen.  
Inmiddels is het april 2020 en zijn we met elkaar door het Coronavirus in een crisissituatie beland, die zijn 
weerga niet kent. Een situatie die niemand een half jaar geleden had kunnen inbeelden. Iedere dag bereikt 
ons allen de trieste berichten van nieuwe cijfers van ziektegevallen en overledenen. Ons medeleven gaat 
dan ook uit naar allen die dit van dichtbij of van iets verder weg mee hebben moeten maken. 
 
UN1EK heeft in een kort tijdsbestek een krachtige crisisorganisatie op weten te bouwen en een vertaling 
in de bedrijfsvoering weten te maken van de door de overheid opgelegde maatregelen. De mens, 
medewerkers, kinderen en ouders, blijken allen zeer flexibel te zijn, ook binnen UN1EK! In een ongekende 
korte tijd heeft UN1EK het voor elkaar gekregen om, waar nodig, noodopvang te realiseren voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen en onderwijs op afstand te organiseren. 
 
Als CUR willen we graag langs deze weg -speciaal in deze bijzondere periode- ons respect uitspreken voor 
de inzet door alle medewerkers, maar ook voor de kinderen en hun ouders! Hopelijk stabiliseert de 
situatie zich binnen afzienbare tijd en kunnen we deze speciale periode achter ons gaan laten. 
 
Even leek het zo dat alle onderwerpen op het gebied van de medezeggenschap door de coronacrisis naar 
de achtergrond verdwenen, maar niets is minder waar. Inmiddels wordt er meer en meer gebruik gemaakt 
van digitale hulpmiddelen en gaat de medezeggenschap onverminderd door! 
 
Namens, de gehele Centrale UN1EK Raad, 
 
Lennert Verhoog 
Voorzitter Centrale UN1EK Raad 
april 2020 
 

 



 2 

 

Jaarverslag 2019 – Centrale UN1EK Raad 
 
De Centrale UN1EK Raad (CUR) draagt bij aan een vooruitstrevende unieke organisatie, waarbij de 
kinderen centraal staan. Dit is mogelijk door vroegtijdig betrokken te zijn bij wat er speelt en daarover 
kritische vragen te stellen, thema’s binnen UN1EK te volgen en te koppelen aan het strategisch 
beleidsplan, door input te vragen en informatie te delen met collega’s en ouders. Dat UN1EK een 
vooruitstrevende organisatie is, blijft ook voor de CUR merkbaar. Van buitenaf blijven verzoeken 
komen om toe te lichten hoe de unieke medezeggenschapsstructuur werkt. Maar ook binnen UN1EK 
staat de ontwikkeling van de medezeggenschap niet stil. In mei 2019 organiseerde de CUR samen met 
het College van Bestuur (CvB) een grootschalige medezeggenschapsbijeenkomst voor alle 
betrokkenen binnen de medezeggenschap binnen de organisatie. Lokale raden, directeuren, CvB en 
ook leden van de Raad van Toezicht waren vertegenwoordigd. De respons was zo overweldigend, 
waarbij 70% van de aanwezigen heeft aangegeven een vervolg te willen. De CUR wil hier graag gehoor 
aan geven. Vanwege de huidige Corona crisis zal dit alleen nog even op zich laten wachten. Met het 
oog op de verkiezingen begin 2020 is het fijn te kunnen vaststellen, dat de Adviesraad een steeds 
grotere rol speelt. Met een gewijzigde samenstelling in zowel de CUR als in het CvB, staat UN1EK voor 
een grote uitdaging naar de toekomst.  
  

Leden 
De CUR hanteert een vierjarige zittingstermijn en bestaat uit acht leden: twee ouders vanuit de 
oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee medewerkers vanuit de 
personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding opvang. Daarnaast 
wordt de CUR bijgestaan door een freelance ambtelijk secretaris.  
  
De volgende leden maken in 2019 deel uit van de CUR: 
• Lennert Verhoog (voorzitter; ouders opvang); 
• Cynthia Roos (secretaris; ouders onderwijs); tot 01-09-2019  
• (vanaf 01-11-2019 freelance ambtelijk secretaris) 
• Daniëlle Clausing (DB-lid; personeel onderwijs); tot 01-08-2019 
• Caroline van ’t Veer (lid; personeel onderwijs); 
• Saraab Fallaha (lid; personeel opvang); 
• Petra Ouwens (lid; personeel opvang); 
• Robin Hormann (vicevoorzitter; ouders onderwijs); 
• Esmeralda Verhagen (lid; ouders opvang); tot 01-10-2019 
• Mirjam Kool (freelance ambtelijk secretaris); tot 01-05-2019  
  
Vergaderingen 
In 2019 hebben er in de avonduren dertien reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan zes met 
het College van Bestuur en 2 met de Raad van Toezicht. Hiernaast vonden er diverse vergaderingen 
plaats op commissie niveau en heeft aansluiting plaatsgevonden vanuit de CUR bij werkgroepen uit de 
organisatie. 
  
Verslagen van de vergaderingen kunt u terugvinden via de website van UN1EK.  
https://un1ek.nl/centrale-un1ek-raad/ 
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2019 
De CUR heeft bijzonder jaar achter de rug. Er is afscheid genomen van leden en er zijn nieuwe collega's 
verwelkomd. UN1EK blijft een organisatie in ontwikkeling. De verstandhouding van de CUR met 
College van Bestuur blijft onverminderd goed, waardoor de CUR nauw betrokken wordt bij zaken die  
binnen de organisatie spelen.  
 

 

V.l.n.r.:  
Cynthia Roos (secretaris en dagvoorzitter MZ-dag),  
Petra Ouwens,  
Lennert Verhoog (Vz),  
Esmeralda Verhagen,  
Daniëlle Clausing,  
Caroline van 't Veer,  
Saraab Fallaha en  
Robin Hormann (vice-Vz). 
 

 
Onderwerpen 
Belangrijke onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere: 
 
• Arbodienstverlening 
• (Meerjaren-)begroting  
• Bestuur formatieplan 
• Strategisch beleidsplan 
• Opleidingsplan 
• Tarieven Opvang 
• Vervangingsbeleid 
• Uittreding VVF 
• Reglement & profielschetsen RvT 
• Vertrek lid CvB  
• Huisvesting & renovatie 
• Lerarentekort & te kort pedagogisch medewerkers 
• Stakingen 
• Actieplan Verzuim 
• Review medezeggenschapsreglementen 
• Fietsplan opvang 
• Verkoop & Services 
 
Raad van Toezicht 
Er is tweemaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Eenmaal tussen beide dagelijks besturen en 
eenmaal met de CUR met als hoofdthema’s voor 2019 het strategisch beleid, financiën en wijziging 
binnen het CvB. 
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Advies en instemming 
Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen: 
 
• Begroting 2019 
• Jaarrekening 2018 
• Strategisch beleidsplan 2020-2024 
• Meerjarenbegroting 2019-2023 & 2020-2024 
• Tarieven Opvang 2020 
• Vervangingsbeleid 
• Wijziging reglement RvT 
• Profielschetsen RvT 
 
 De CUR heeft instemming verleend aan: 
 
• Arbodienstverlening 
• Bestuur formatieplan 
• Doordecentralisatie 
• Opleidingsplan 
• Vervangingsbeleid 
• VVE (wijziging werktijdenregeling) 
• Uittreding VVF 
 

Commissies 
Via de CUR-commissies P&O/Arbo, Financiën, huisvesting & juridische aangelegenheden en IKC & 
Kwaliteit worden advies- en/of instemmingsaanvragen inhoudelijk voorbereid. Zo kan de CUR 
vervolgens weloverwogen haar besluit kan nemen. Deze voorbereiding gebeurt door onder andere 
overleg te hebben met de betreffende verantwoordelijken binnen UN1EK. Daarnaast neemt een CUR 
afgevaardigde deel aan de UN1EK werkgroepen, waar dat wenselijk en noodzakelijk wordt geacht. 
 

Adviesraad 
De adviesraad heeft een klankbordfunctie.  
Ook het uitwisselen van ervaringen wordt als 
waardevol beschouwd. Dit jaar is de adviesraad 
negenmaal samengekomen. Soms is het niet 
nodig om fysiek bij elkaar te komen en wordt 
input digitaal uitgewisseld tussen CUR en 
adviesraad. Echter hebben de fysieke 
bijeenkomst de voorkeur, blijkt uit de feedback 
die de CUR heeft ontvangen. 

 

De CUR hecht veel waarde aan de input vanuit de adviesraad om zo verbonden te blijven met wat er 
speelt bij de decentrale medezeggenschapsraden. Omgekeerd kan de CUR via de adviesraad de 
decentrale medezeggenschap bevragen op onderwerpen. De aanwezigheid van een afvaardiging 
vanuit alle decentrale medezeggenschapsraden (ongeacht of dit een IKC-Raad, MR of OC betreft) 
tijdens deze adviesraden draagt bij aan verbinding en kennisuitwisseling binnen de medezeggenschap 
en binnen UN1EK.   
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Verbinding 
Samen met het College van Bestuur heeft de CUR in 2019 in de Stadgehoorzaal een UN1EK brede 
medezeggenschapsbijeenkomst georganiseerd. Dit om meer verbinding tussen de decentrale raden 
en de CUR te stimuleren en zo elkaar ook gemakkelijker weten te vinden en kennis te delen. Met 
externe medezeggenschapstrainers werd op 9 mei een afwisselend programma met korte workshops 
aangeboden. Ook de raad van Toezicht was vertegenwoordigd. Met een opkomst van nagenoeg alle 
locaties en de inzet van 150 collega's werd het een geslaagde en waardevolle bijeenkomst.  
   

	     
 

  
 

Ontwikkeling  
Ook in 2019 was er binnen de CUR aandacht voor ontwikkeling en professionalisering van de CUR. De 
uitdaging is hier een gezamenlijk moment in te plannen aangezien men aangewezen is op de 
avonduren. Echter is er altijd een oplossing op het moment de CUR-leden zich hiertoe flexibel 
opstellen.   

 

Contact 
De leden van de CUR staan altijd open om op 
de werkplek het contact met u te hebben.  
Ook de ambtelijk secretaris is bereikbaar voor 
vragen of suggesties. Email CUR@un1ek.nl. 

 
 

                                       ã2019 CUR       

 

 

 


