Geassocieerd Lidmaatschap Peuterwerk
Voor (geharmoniseerde) maatschappelijk geëngageerde organisaties met peuterspeelzaalwerken/of
peuteropvang werkend onder de cao Kinderopvang.
Sociaal Werk Nederland is sinds jaar en dag de belangenbehartiger en ondersteuner voor organisaties met
Peuterspeelzaalwerk. Om (geharmoniseerde) maatschappelijk geëngageerde organisaties met
peuterspeelzaalwerk en/of peuteropvang te blijven bedienen, die hebben besloten de cao Kinderopvang toe te
passen, heeft Sociaal Werk Nederland het ‘Geassocieerd Lidmaatschap Peuterwerk’ geïntroduceerd.
Inhoud dienstverlening
Met het ‘Geassocieerd Lidmaatschap Peuterwerk’ draagt u bij aan de collectieve belangenbehartiging van Sociaal
Werk Nederland rond kindvoorziening en bij gemeenten, rijk, VNG en andere landelijke partijen. Als
geassocieerdlid maakt u onderdeel uit van een netwerk aan organisaties die Peuterwerk ziet als onmisbare schakel
in het lokale Jeugdbeleid en benadert als ontwikkelinstrument voor het jonge kind en het gezin waarin het
opgroeit. Nauwe samenwerking met onderwijs en welzijnspartijen zijn hierbij een vanzelfsprekendheid. Sociaal
Werk Nederland ondersteunt en faciliteert dit netwerk waardoor onderlinge kennisuitwisseling plaatsvindt. En
verrijkt het netwerk met kennis en informatieover ondernemersvraagstukken, ontwikkelingen, wet-en
regelgeving, etc. en praktischeinstrumenten. Onder andere via organisatie van landelijke en lokale bijeenkomsten
(LOP),werkgroepen, cursussen, brochures, rapporten en digitale uitwisseling via het kennisplatform. Daarnaast
kunt u als geassocieerd-lid gebruik maken van de overige standaard dienstverlening zoals mantelkortingen en de
benchmark.
Voor informatie en vragen over de toepassing van de cao Kinderopvang kunt u gebruik maken van onze nieuwe
cao-helpdesk Kinderopvang. Voor het gebruik van deze helpdesk dient u eenJuridische Zaken Online (JZO)
abonnement af te nemen. Het ‘Geassocieerd Lidmaatschap Peuterwerk’ geeft geen stemrecht in de vereniging en
sluit deelname aan cao Welzijn gerelateerde activiteiten uit.
Contributiegrondslag en-bijdrage
Geassocieerde leden Peuterwerk van Sociaal Werk Nederland betalen een contributiebijdrage voor het
lidmaatschap en de dienstverlening opbasis vande totaal ontvangen gemeentelijke subsidiesvoor het peuterwerk
in het voorafgaande kalenderjaarenbedraagt 1,2 promille(0,12%) hiervan met een minimum van € 700,-per jaar.
Het JZO-abonnement op de cao-helpdesk Kinderopvang wordt aangeboden in twee vormen:
GOUD waarbij u voor € 560,-p/j maximaal 15 vragen kunt stellen aan juristen van de helpdesk.
ZILVER waarbij u voor € 340,-p/j maximaal 5 vragen kunt stellen aan juristen van de helpdesk.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ernst Radius:
Mail: radius@sociaalwerk.nl Tel: 0622073506.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: leden@sociaalwerk.nl

