Oproep kandidaten vernieuwend project
werknemersstatuut kinderbegeleiders gezinsopvang

Kind en Gezin en de sector kinderopvang ontwikkelden een actieplan gezinsopvang voor
kinderbegeleiders en organisatoren. We willen zo blijvend inzetten op een kwaliteitsvol en divers
aanbod aan kinderopvang.
Eén van de acties is het vernieuwend project werknemersstatuut kinderbegeleiders
gezinsopvang. De invoering van dat statuut is bedoeld om het werken als kinderbegeleider
gezinsopvang op te waarderen en financieel aantrekkelijker te maken. Dit project startte in
2015 voor 2 jaar en werd verlengd tot en met 31 december 2018. De evaluatie is over het
algemeen positief. Een aantal uitgangspunten kunnen beter: de berekening van de
tewerkstellingsbreuk, de loonvoorwaarden (hoger minimumloon, andere regeling voor
onkostenvergoeding).
De Vlaamse Regering en de sociale partners hebben zich geëngageerd om het project met twee
jaar te vernieuwen en uit te breiden met 192,5 extra voltijdsequivalenten (VTE)
kinderbegeleiders (159,5 voor de private sector en 33 voor de publieke sector). De voorwaarden
van het werknemersstatuut zullen worden aangepast in de lijn met de voorstellen uit de
evaluatie.

SUBSIDIEBEDRAGEN
Voor de private sector is er een cofinanciering VIA / Sociale Maribel, volgens de verdeelsleutel
76,69 / 23,31. Voor de publieke sector komt de financiering volledig uit VIA.
De gezinsopvang krijgt nu al de basissubsidie en de subsidie voor inkomenstarief om de kosten
verbonden aan het sui generis statuut te kunnen betalen. Die subsidie loopt door voor alle
organisatoren die werken met kinderbegeleiders gezinsopvang in een werknemersstatuut.
Voor dit vernieuwende project krijgt de organisator een extra forfaitaire subsidie per VTE
werknemer om de meerkost te kunnen betalen. Deze meerkost wordt voor de private sector
geraamd op 17.625,03 EUR / VTE (alles inbegrepen, dus ook de omkaderingskost).
De subsidiebedragen:
-

voor de private sector:

13.516,14 EUR / VTE (76,69% van 17.625,03 EUR)

-

voor de publieke sector:

17.625,03 EUR / VTE

Voor de private sector kan de organisator van het Fonds Sociale Maribel rekenen op een
bijkomend bedrag: 4.108,89 EUR / VTE (23,31% van 17.625,03 EUR).
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Voor de publieke sector gelden specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden en is de meerkost
hoger. De sociale partners van de publieke sector passen dit verschil bij via de VZW GSD-V.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN?

-

Je informeert al je kinderbegeleiders gezinsopvang over wat het werknemersstatuut
inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn. Zo kunnen ze een weloverwogen keuze maken om
wel of niet deel te nemen.

-

Je licht je kinderbegeleiders gezinsopvang in over de mogelijkheid dat ze niet geselecteerd
worden.

-

Je voert een objectieve en eerlijke selectie van je kinderbegeleiders gezinsopvang die het
werknemersstatuut wensen. Je moet dit bij eventuele vraag van Kind en Gezin kunnen
toelichten en aantonen.

-

Je voldoet aan de volgende subsidievoorwaarden:
1° Je selecteert voor dit vernieuwende project:
•

kinderbegeleiders die al de vereiste kwalificatie of een afwijking hebben;

•

en / of kinderbegeleiders die zijn ingeschreven voor een kwalificatietraject
én in februari 2019 effectief van start zullen gegaan zijn met het
kwalificatietraject;

•

kinderbegeleiders die gemiddeld vier kinderen opvangen per kwartaal per
voltijds equivalent;

•

kinderbegeleiders die willen meewerken aan de evaluatie;

2° Je engageert je voor de tewerkstelling van het aantal toegekende VTE werknemers.
3° Je werkt samen met een pool gezinsopvang: deze samenwerking versterkt de
organisatoren binnen een ‘competent systeem’ kinderopvang (in ontwikkeling).
4° Je werkt mee aan de evaluatie van dit vernieuwende project.
De loon-en arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd door de sociale partners zijn van toepassing.
Als je het toegekende contingent VTE verminderd invult, meld je dit aan Kind en Gezin, uiterlijk
drie maanden na de eerste dag van de maand die volgt op de verminderde invulling.

HOE DOE JE EEN AANVRAAG?
−

Dien je aanvraag in uiterlijk op 31 januari 2019. Je vindt het aanvraagformulier op de website
van Kind en Gezin. Https://www.kindengezin.be/img/aanvraagformulier-werknemersstatuut2018.docx

−

Bezorg het aanvraagformulier (enkel) via e-mail aan KO.projecten@kindengezin.be.
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HOE VERLOOPT DE OVERGANG VAN HET AFLOPEND PROJECT NAAR DIT
VERNIEUWENDE PROJECT
Als je nu al kinderbegeleiders gezinsopvang als werknemer tewerkstelt, meld je uiterlijk op 31
januari 2019:
-

Welke kinderbegeleiders gezinsopvang verder willen werken als werknemer en dus
deelnemen aan dit vernieuwende project vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2021.

-

Welke kinderbegeleiders niet willen deelnemen aan dit vernieuwende project en dus
opnieuw zullen werken in het sui generis-statuut vanaf uiterlijk 1 februari 2019. Je zorgt
dat deze VTE binnen de drie maand opnieuw ingevuld worden. Je beschikt voor elke
kinderbegeleider in dit geval over een verklaring van de betrokken kinderbegeleider waarin
zij of hij afziet van een werknemersstatuut en een verdere deelname aan het project.

BEHANDELING DOOR KIND EN GEZIN
−

Kind en Gezin bezorgt na ontvangst van je aanvraag een ontvangstmelding. We beslissen over
de ontvankelijkheid van de aanvraag uiterlijk 20 kalenderdagen na de datum van de ontvangst
van het aanvraagformulier. Als de aanvraag onvolledig is, melden we dit zo snel mogelijk
elektronisch aan de organisator. Vanaf die melding krijg je maximaal 10 kalenderdagen om de
aanvraag te vervolledigen en is de beslissingstermijn van Kind en Gezin geschorst.

−

Kind en Gezin zal eind maart 2019 een beslissing nemen over je aanvraag. Meer info over de
criteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen, vind je in het
beslissingskader.

VRAGEN OVER HET VERNIEUWEND PROJECT
Vragen over dit vernieuwend project kan je stellen aan:
ruth.denul@kindengezin.be
bart.reel@kindengezin.be
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