LIDMAATSCHAP
Noot: Per 1 januari 2018 zijn de statuten van de vereniging Jeugdzorg Nederland gewijzigd.
De onderstaande tekst is daarmee deels niet meer actueel en wordt voorjaar 2018 aangepast.
De statuten 2018 zijn beschikbaar op www.jeugdzorgnederland.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe groter de vereniging, hoe krachtiger de stem. De stem van de leden wordt gehoord bij
ledenraadplegingen, expertmeetings, adviescolleges en in de Verenigingsraad. Jeugdzorg
Nederland verdedigt de belangen en wensen van de leden door middel van lobby en profilering,
zowel in Den Haag als in de samenleving.
Leden van Jeugdzorg Nederland zijn maatschappelijke ondernemingen ‘die werkzaam zijn op het
terrein van de zorg voor de jeugd’ of ‘een ondersteunende functie ten behoeve van deze
instellingen hebben'.
Jeugdzorg Nederland kent drie categorieën leden: leden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
(de gecertificeerde instellingen), leden Jeugd & Opvoedhulp en cao-volgers.
Informatie over actuele ontwikkelingen
Leden worden doorlopend op de hoogte gehouden van relevante wet- en regelgeving. Caoafspraken, nieuws, achtergronden en wetenswaardigheden uit de branche, met (digitale)
nieuwsbrieven, een extranet, een kennisbank en een actuele website.
Vertegenwoordiging bij cao-onderhandelingen
De stem van de leden maakt deel uit van het mandaat waar de cao-onderhandelaars van
jeugdzorg Nederland mee op stap gaan.
Juridische bijstand voor de werkgever
Leden kunnen voor informatie en advies over cao-zaken, arbeidsrecht, werknemersverzekeringen
en medezeggenschap, gebruik maken van de dienst Juridisch Zaken Online (JZO).
Juridische Zaken Online (JZO)
JZO is het juridisch adviessysteem van Jeugdzorg Nederland en is een waardevolle bron van
informatie en onmisbaar als managementondersteuning. In het kennissysteem van JZO vindt u alle
informatie over arbeidsvoorwaarden, juridische kwesties/vraagstukken en de cao. Het
kennissysteem is gebruiksvriendelijk en biedt niet alleen antwoorden op uw vragen, maar bevat
ook modellen, toelichtingen en handleidingen over belangrijke onderwerpen uit de cao en wet- en
regelgeving. Uiteraard toegespitst op uw branche specifieke situatie.
In 2015 wordt het kennissysteem van JZO uitgebreid met actuele informatie over branche
specifieke onderwerpen op het terrein van arbeidsverhoudingen. Bijvoorbeeld over de verplichte
beroepsregistratie.
De door u gestelde vragen worden opgeslagen in uw eigen vraaghistorie, zodat u deze altijd kunt
raadplegen. De online gestelde vragen worden zo snel mogelijk beantwoord, waar mogelijk
digitaal. Jeugdzorg Nederland werkt samen met werkgeversvereniging AWVN. Leden die een
uitgebreider advies of ondersteuning wensen bij meer complexe vragen over arbeids- en sociaal
recht, arbeidsvoorwaarden en HR-strategie kunnen voor dit type dienstverlening een beroep doen
op de dienstverlening van AWVN. Jeugdzorg Nederland is met de AWVN een standaardkorting op
de tarieven van 10% overeengekomen.
Contributie
Informatie over de contributie kunt u vinden in het aparte document ‘Contributie’ op de
websitepagina ‘Lidmaatschap’.

Kortingen en acties
Exclusief voor leden van Jeugdzorg Nederland zijn diverse aantrekkelijke afspraken gemaakt met
organisaties, onder andere in de vorm van mantelcontracten met kortingen en aanbiedingen.
Informatie hierover vindt u in het aparte document ‘Kortingen’ op de pagina ‘Lidmaatschap’.
Ook zijn leden van Jeugdzorg Nederland automatisch lid van het MKB en hebben daarmee toegang
tot – en kunnen invloed uitoefenen op – organen als de SER en de Stichting van de Arbeid.
Toegang tot innovatieve projecten welke van belang zijn voor ontwikkelingen van de branche.
Mogelijkheid voor leden tot participatie in MKB-raden.
Meer informatie over het lidmaatschap van Jeugdzorg Nederland?
Kijk op onze website: www.jeugdzorgnederland.nl of stuur uw vraag met uw gegevens
(organisatie, contactgegevens) naar leden@jeugdzorgnederland.nl.

