Contributiebijdrage en stemrecht 2020
Basispakket
Leden van Sociaal Werk Nederland betalen een contributiebijdrage voor het lidmaatschap en de
dienstverlening op basis van de loonsom van de werknemers die werken onder de CAO Sociaal
Werk in een voorgaand jaar. Tot een loonsom van € 547.000,- bedraagt de contributiebijdrage
€ 930,-. Vanaf € 547.000,- tot een loonsom van € 21.000.000,- wordt de contributiebijdrage
berekend op basis van een promillage van de loonsom (1,7 promille). Daarboven wordt een staffel
toegepast. De uitwerking is als volgt:
Loonsom

Contributie*

Tot € 547.000,-

€ 930,-

€ 547.000,- tot € 21.000.000,-

1,7‰ van de loonsom

€ 21.000.000,- tot € 31.500.000,-

€ 46.225,-

€ 31.500.000,- tot € 41.750.000,-

€ 52.211,-

€ 41.750.000,- tot € 51.750.000,-

€ 58.059,-

Vervolgens bij iedere € 10.000.000,- meer
€ 5.775,- extra contributie
* Contributie is vrijgesteld van btw en wordt jaarlijks geïndexeerd

Concernregeling

Een concern (holding met werkmaatschappijen) dient zich als één lidorganisatie aan te sluiten bij
Sociaal Werk Nederland voor de totale loonsom van de werknemers in de holding en
werkmaatschappijen die onder de CAO Sociaal Werk vallen. Communicatie, informatie-uitwisseling
en beheer deelnemers Sociaal Werk Nederland platform (www.sociaalwerknederland.nl) loopt via
de holding. Er is sprake van één lidnummer. Het concern heeft de mogelijkheid om naast de
holding ook werkmaatschappijen direct aan te sluiten (eigen lidnummer). Voordeel hiervan is dat
ook met de werkmaatschappijen directe communicatie en informatie-uitwisseling plaatsvindt en de
werkmaatschappijen een eigen JZO-abonnement kunnen afsluiten (zie Abonnementen JZO).
Daarnaast is het beheer van en toegang tot het Sociaal Werk Nederland platform eenvoudiger voor
werknemers van de werkmaatschappijen. Kosten van directe aansluiting werkmaatschappijen
naast de holding bedragen € 1.100,- p/j per direct aangesloten werkmaatschappij.

Koepellidmaatschap

Met koepelorganisaties, organisaties met leden(organisaties), worden desgewenst specifieke
afspraken gemaakt over samenwerking, afbakening dienstverlening en contributie voor de koepel
en de aangesloten leden. Deze afspraken liggen in lijn met de algemene contributieregeling en
dienen door het bestuur van Sociaal Werk Nederland te worden goedgekeurd.

Geassocieerd lid peuterwerk

Sociaal Werk Nederland is sinds jaar en dag de belangenbehartiger en ondersteuner voor
organisaties met peuterspeelzaalwerk. Het geassocieerd lidmaatschap peuterwerk is bedoeld voor
maatschappelijk geëngageerde organisaties met peuter(speelzaal)werk die hebben besloten om de
cao kinderopvang toe te passen. Geassocieerde leden Peuterwerk van Sociaal Werk Nederland
betalen een contributiebijdrage voor het lidmaatschap en de dienstverlening op basis van de totaal
ontvangen gemeentelijke subsidies voor het peuterwerk in het voorafgaande kalenderjaar en
bedraagt 1,2 promille hiervan met een minimum van € 680,- per jaar.

MKB Nederland lidmaatschap

Alle reguliere leden van Sociaal Werk Nederland zijn automatisch lid van MKB Nederland. De kosten
van dit lidmaatschap bedragen in 2020 € 117,99 en komen bovenop de contributiebijdrage.

Startende onderneming

Ondernemingen die nog geen anderhalf jaar bestaan, kunnen een jaar aspirant-lid worden voor
€ 300,-. Na de periode van aspirant-lidmaatschap betalen ze de normale contributie. Voorwaarde is
dat de onderneming 'echt' nieuw is en derhalve een loonsom kent van minder dan € 524.000,-.
Dus geen voortzetting - in welke vorm dan ook - van een andere onderneming en ook niet nauw
gelieerd aan een andere onderneming.

Abonnementen Juridische Zaken Online (JZO)
Het JZO-abonnement kan uitsluitend in combinatie met het lidmaatschap van Sociaal Werk
Nederland worden afgenomen. Indien er sprake is van concern kan de holding een JZOabonnement afsluiten evenals de eventueel direct aangesloten werkmaatschappijen (zie
concernregeling).
JZO wordt aangeboden in twee abonnementsvormen, bedragen exclusief btw:
• GOUD € 545,Maximaal 15 vragen* stellen aan juristen van JZO en toegang tot digitale
kennisuitwisselingplatform waarbinnen juristen JZO de uitgewisselde informatie toetsen.
• ZILVER € 327,Maximaal 5 vragen stellen aan juristen van JZO en toegang tot digitale
kennisuitwisselingplatform waarbinnen juristen JZO de uitgewisselde informatie toetsen.
* Bij meer dan 15 vragen, per 5 vragen € 327,- per kalenderjaar.
Aanvragen/wijzigen van een JZO-abonnement kan met behulp van het aanmeldingsformulier (zie
ook Voorwaarden JZO abonnement).

Pluspakketten
•

Sociaal Raadslieden Werk
Contributiebijdrage is afhankelijk van het loon voor loonheffing van de Sociaal Raadslieden en
varieert van € 296,- tot € 4.272,-.

SRW staffel
Loonsom

Contributie*

€ 0 -< 23.250
€ 23.250 -<46.500
€ 46.500 -< 69.750
€ 69.750 -< 93.000
€ 93.000 -< 116.000
€ 116.000 -< 139.500
€ 139.500 -< 162.750
€ 162.750 -< 186.000
* Contributie is vrijgesteld van btw

€ 296,€ 437,€ 669,€ 877,€ 1.105,€ 1.312,€ 1.609,€ 1.910,-

Loonsom
€ 186.000 -< 209.000
€ 209.000 -< 232.500
€ 232.500 -< 278.750
€ 278.750 -< 348.750
€ 348.750 -< 465.000
€ 465.000 -< 697.500
€ 697.500 -< 1.162.500
€ 1.162.500 en hoger

Contributie*

€ 2.186,€ 2.487,€ 2.781,€ 3.063,€ 3.278,€ 3.572,€ 3.900,€ 4.272,-

Stemrecht

Stemrecht van leden is gebaseerd op de loonsom. Naarmate de loonsom en hiermee de
contributiebijdrage van leden hoger is, neemt het stemrecht toe volgens onderstaande tabel.
Loonsom

Aantal stemmen

Tot € 250.000

1

€ 250.000 - € 1.000.000

2

€ 1.000.000 - € 2.500.000

4

€ 2.500.000 - € 5.000.000

7

€ 5.000.000 - € 10.000.000

11

€ 10.000.000 - € 20.000.000

16

Vanaf € 20.000.000

+ 5 stemmen bij 10 mln. meer loonsom

Indexering t.o.v. 2019 bedraagt gemiddeld 2 % (CBS: Cao-lonen 2019 – 2018), bedragen afgerond

