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Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang
Fonds Collectieve Belangen 2016/2017
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni
2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve
Belangen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en
Kinderopvang
UAW Nr. 11766
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van FCB Dienstverlenen in Arbeidsvraagstukken namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van
gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partijen ter ener zijde: Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening;
Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Zorg en Welzijn.
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Besluit:
Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve Belangen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en
Kinderopvang1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:
Artikel 1 Definities en begripsbepalingen, onderdeel 1.1 komt te luiden±
‘1.1 Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening:
Degene die een instelling of organisatie zoals bedoeld in de leden A tot en met C van dit artikel in
stand houdt.
Onder een instelling of organisatie wordt verstaan: elk als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht.
De werkingssfeer en de werkgevers die dit betreft worden hieronder aangegeven.
De cao is van toepassing op de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in het brede
sociale domein waarbinnen:
A. Instellingen, organisaties die activiteiten verrichten en/of voorzieningen hebben met als doel het
bevorderen van de sociale samenhang, participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid van de
burger.
B. Onder activiteiten en voorzieningen die sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid
bevorderen, ongeacht de doelgroep, worden verstaan:
1. Activiteiten gericht op het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van
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dorpen, wijken, buurten, en/of in gemeenten (voorheen sociaal cultureel werk), waaronder
wordt verstaan:
a. het ondersteunen, faciliteren van ontmoetingsplekken van en voor diverse groepen
burgers;
b. het ondersteunen, faciliteren van activiteiten gericht op bevorderen van contacten;
c. het stimuleren, ondersteunen, faciliteren van activiteiten gericht op verbeteren van de
leefomgeving bij bewonersinitiatieven en -groepen, buurtbemiddeling, buurtcoöperaties.
2. Activiteiten gericht op ontplooiing en participatie van jeugdigen en op preventie van opgroeien opvoedproblemen bij jeugdigen, waaronder wordt verstaan:
a. algemene jeugdvoorzieningen, waaronder peuterspeelzaalwerk;
b. informatie en advies en opvoedondersteuning;
c. eerstelijns pedagogische (basis)hulpverlening, (school)maatschappelijk werk, gezinscoaching, signaleren en aanschakelen van hulp bij ernstige problemen;
d. begeleiding bij voorkomen van maatschappelijke uitval.
3. Activiteiten gericht op het geven en uitvoeren van informatie, advies, cliëntondersteuning,
begeleiding en interventies waaronder algemeen en specifiek maatschappelijk werk, waaronder wordt verstaan:
a. algemene informatievoorziening;
b. individuele ondersteuning, hulpverlening en begeleiding van cliënten/burgers bij hun
vragen op diverse levensterreinen;
c. advisering, training en ondersteuning van belangengroepen bij maatschappelijke participatie; cliëntenorganisaties, bewonersgroepen, zelforganisaties van minderheden, medezeggenschap en inspraakorganen.
4. Activiteiten gericht op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, waaronder wordt
verstaan:
a. het ondersteunen van mantelzorgers met advisering, verwijzing en begeleiding en het
organiseren van respijtzorg;
b. werving, bemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.
5. Activiteiten gericht op maatschappelijke participatie en op het zelfstandig functioneren van
kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een beperking, een chronische psychisch
probleem, een psychosociaal probleem, waaronder wordt verstaan:
a. ondersteunen van algemene toegankelijke collectieve voorzieningen voor kwetsbare
doelgroepen;
b. stimuleren, faciliteren en ondersteunen van (vrijwillige) praktisch dienstverlening die de
zelfredzaamheid vergroten;
c. ambulante individuele hulpverlening en begeleiding op diverse levensterreinen,
d. ondersteuning en begeleiding bij maatschappelijke- en arbeidsparticipatie, het kunnen
meedoen aan activiteiten, toe leiden naar en begeleiden bij passend (vrijwilligers)werk.
6. Activiteiten gericht op het bieden van korte of meer langdurige opvang en psychosociale
begeleiding aan personen die (tijdelijk) niet beschikken over een eigen woonruimte of die hun
woonomgeving hebben verlaten als gevolg van een crisissituatie op relationeel gebied of door
materiele en/of psychische problemen, waaronder wordt verstaan:
a. ondersteuning en opvang voor slachtoffers van (dreigend) huiselijk geweld, ondersteuning
en maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen, zwerfjongeren en anderen in
instellingen voor dag en/of nachtopvang, begeleid wonen en herstellingsoorden, sociale
pensions.
b. ondersteuning en opvang van vluchtelingen en asielzoekers en Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers.
C. Tevens is deze cao van toepassing op organisaties of instellingen en delen daarvan die de
kennisontwikkeling en -verspreiding, advisering en ondersteuning van bovengenoemde organisaties en medewerkers en daarin bedoelde voorzieningen en activiteiten ten doel hebben.’

Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 16 juni 2016
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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