✘ UNIZO adviseert over ontwikkelingen binnen het
sociaal overleg (Paritair Comité 331)
De ontwikkelingen in het Paritaire Comité 331 van de Kinderopvang zijn van groot
belang voor de werkgevers in de kinderopvang. UNIZO volgt deze gebeurtenissen
van zeer dichtbij op. Neem niet te snel beslissingen over de loonvoorwaarden van
uw personeel. Vraag eerst advies.

✘ UNIZO helpt en adviseert organisatoren in moeilijkheden
Ondernemers in moeilijkheden zullen zoveel mogelijk worden geholpen via Dyzo.
Met daarbij aandacht voor zowel de sociale ondernemer als voor zijn/haar onderneming,
dus een combinatie van economie en psychologie. We streven naar maximale bijsturing,
oplossingen en in het ultieme scenario naar een begeleiding tot overname.
Meer informatie op www.dyzo.be

✘ UNIZO helpt bij het sociaal aspect van uw onderneming
Een goede relatie klant/ouder-ondernemer is van cruciaal belang voor het welbevinden
van de ouder en het kind, maar ook voor de duurzaamheid van de sector en van de
onderneming zelf.
UNIZO wil samen met de Gezinsbond en ’t Opzet een goodpractice-charter opstellen
zodat de ondernemer een constructieve relatie klant-ondernemer kan opbouwen,
zonder dat dit een optimale bezettingsgraad moet hypothekeren. Thema’s als
‘Bestellen = Betalen’ en ‘participatie’ komen daarbij aan bod.

✘ UNIZO signaleert de overheid wat leeft in de sector
UNIZO houdt de vinger aan de pols door te luisteren naar haar leden uit de
kinderopvang. Ook blijft UNIZO uiteraard een organisatie die de belangen van
haar leden en partners wil verdedigen via de pers en de politieke actoren.

UNIZO en de kinderopvang, voor wie?
Deze werking richt zich tot individuele en autonome (startende) sociale ondernemers
en ondernemingen in de kinderopvang. Ook zelfstandige onthaalouders en
zelfstandige kinderverzorgsters kunnen bij UNIZO terecht met hun vragen.

UNIZO en de kinderopvang, waarom?
UNIZO wil mee bijdragen voor een verdere professionalisering van het
ondernemerschap in de kinderopvang. Daarnaast willen we mee zorg dragen voor
de grotere continuïteit en duurzaamheid van de sociale onderneming, zowel in het
belang van de klant als van de ondernemer.

UNIZO en de kinderopvang, hoe?
Het aanbod van UNIZO is klant- en sectorgericht en zo laagdrempelig en
individueel mogelijk. UNIZO wil (sociale) ondernemers en starters begeleiden
bij hun professionele bedrijfsvoering, hun financiële en strategische planning,
hun belangen,…
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UNIZO-ondersteuning
voor ondernemers in
de kinderopvang
UNIZO, de Unie voor Zelfstandige Ondernemingen, biedt gespecialiseerde
ondersteuning en extra aandacht voor sociale ondernemers in de kinderopvang.
Een speciale afdeling behartigt uw belangen, geeft informatie en ondersteunt u als
ondernemer in alle mogelijke fasen van de bedrijfsvoering.

✘ Bent u een sociale ondernemer in de kinderopvang?
UNIZO weet het als geen ander: als ondernemer stapt u met passie en positieve
kracht in uw project. Zeker als u onderneemt in de kinderopvang. Uw initiatief
is dan ook onlosmakelijk verbonden met het maatschappelijke weefsel:
de ouders, uw buurt, de school, het bedrijfsleven,…
UNIZO is dé partner van wie met passie onderneemt in Vlaanderen. UNIZO biedt
u als sociale ondernemer in de kinderopvang dan ook laagdrempelige en
gespecialiseerde ondersteuning op maat.

✘ Vragen?
Uw vragen worden het snelst opgelost via de UNIZO ondernemerslijn
op 0800 20 750 en ondernemerslijn@unizo.be.
Surf ook naar www.unizo.be/kinderopvang

Wat doet UNIZO
voor ondernemers
in de kinderopvang?
✘ UNIZO verstrekt advies en begeleiding
U kan bij UNIZO rechtstreeks terecht met al uw vragen, 24/24 en gratis via de UNIZO
Ondernemerslijn. Ook zullen de coaches voor Pedagogie en Taalondersteuning (PTO),
Voorzet, ’t Opzet en K&G je vraag naar advies, info en begeleiding rond sociaal
ondernemerschap aan ons doorgeven.

✘ UNIZO begeleidt starters
UNIZO wil startende ondernemers zo veel en individueel mogelijk begeleiden
met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol initiatief. Meer informatie over
deze startersbegeleiding vindt u terug op www.startersservice.be. 24 regionale
startersadviseurs krijgen – i.s.m. K&G - gerichte opleidingen over het nieuwe decreet
Opvang Baby’s en Peuters en over de laatste ontwikkelingen in het landschap van de
Kinderopvang.
Daar waar mogelijk en wenselijk worden door UNIZO – samen met haar partners
‘t Opzet en Voorzet – starters individueel begeleid en gecoacht. Wie dat wenst, kan
in contact gebracht worden met een meter of peter die vanuit de dagelijkse praktijk
tips en raad kan bieden. Voorzet, ‘t Opzet en UNIZO organiseren samen minimum
vijf Starterscafés waarbij op informele wijze alle mogelijke onderwerpen die starters
bezighouden, kunnen besproken worden. Ook hier staan peters en meters voor u
klaar met raad vanuit de praktijk.

✘ Bij UNIZO krijgt u een netwerk aangeboden
Regelmatig kan u deelnemen aan sectorale netwerkmomenten (Trefpunten) rond
specifieke thema’s zoals risico’s op schijnzelfstandigheid, financieel beleid, overleg
met ouders, innovatief ondernemerschap of het nieuwe decreet. Daarnaast bieden we u
een breed lerend netwerk aan in uw regio met ondernemers uit andere sectoren.

✘ UNIZO ondersteunt bestaande organisatoren
UNIZO geeft info en advies over het nieuwe decreet en haar overgangsbepalingen.
Zo kan u bij UNIZO terecht met vragen over o.m. samenwerkingsovereenkomsten,
vennootschappen en feitelijke verenigingen, het statuut van werknemers en
zelfstandigen, het inwerken van nieuwe medewerkers, de dubbele boekhouding
en het financieel verslag, het voorrangsbeleid en kwalificatievereisten...
UNIZO geeft ook een antwoord op vragen over HR-beleid, financiën, uitbreidingsmogelijkheden, VIPA...

