Sector PC 319.01
De sector van de opvoedings– en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse
Gemeenschap is een diversiteit aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en
ondersteuning van een divers doelpubliek ( kinderen, gehandicapten, jongeren, ouders, ouderen,
gezinnen,…). Je vindt in de sector tevens een veelheid van diensten en inrichtingen:
-

-

-

-

autonome centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) verlenen diensten en hulp aan alle
personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd zijn omwille van persoonlijke,
relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.
Organisaties uit de bijzondere jeugdbijstand (zoals begeleidingstehuizen, gezinstehuizen,
onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, diensten
voor begeleid zelfstandig wonen, diensten voor pleegzorg) bieden opvang voor 0- tot 18
jarigen.
Ambulante voorzieningen (vb. thuisbegeleidingsdiensten, diensten begeleid, beschermd of
geïntegreerd wonen, diensten voor zelfstandig wonen of voor pleegzorg), semi-residentiële
voorzieningen (semi-internaten en dagcentra) en residentiële voorzieningen (internaten,
observatie- en behandelingscentra, tehuizen voor werkenden of voor niet werkenden) zijn
actief binnen de sector van de gehandicaptenzorg.
De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning verlenen tijdelijke ambulante, (semi)residentiële hulp aan kinderen tot 12 jaar en hun gezin.
De centra voor integrale gezinszorg staan in voor de opvang en begeleiding van (aanstaande)
ouders en kinderen.
Huurdersbonden en – verenigingen komen op voor de belangen van huurders, individueel
en collectief.
De sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt om ze vervolgens
door te verhuren aan sociaal zwakke huurders. De die manier maken ze de private huurmarkt
toegankelijk voor mensen met een beperkt inkomen.

De sector stelt ongeveer 40.000 mensen tewerk, waarvan de meesten actief zijn in de
gehandicaptenzorg.
Meer info over de sector: download en/of Websites Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
Gehandicaptenzorg
Beleid :


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Overige:


Steunpunt Expertise Netwerken

Bijzondere jeugdzorg
Beleid :



Agentschap Jongerenwelzijn

Overige:



Steunpunt Jeugdhulp
Jongerenbegeleiding

Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
Beleid :



Kind en Gezin
Integrale Jeugdhulp

