Sector 331 – de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector

Het Paritair Comité 331 voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector
werd opgericht op 16/10/2007 na de opheffing van het PC 305 en het Paritair
Subcomité 305.02. Onder PC 331 vallen 2 kamers:
=> Kamer Kinderopvang (KO)
=> Kamer Gezondheidsinrichtingen en –diensten (GID)
In de KO zijn een aantal grote groepen, die volgens 3 criteria kunnen
onderverdeeld worden.
a) Naar soort dienst:
Kinderdagverblijven (KDV)
Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO)
Buitenschoolse Opvang Kinderdagverblijven (BOKDV)
Diensten voor Onthaalouders (DVO)
Gemandateerde voorzieningen
Lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang
Mini-kribbes
Zelfstandige kinderdagverblijven (ZKDV)
Zelfstandige Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (ZIBO)
Zelfstandige onthaalouders
b) Naar type opvang:
Voorschoolse opvang
Sinds de inwerkingtreding van het nieuw decreet voor de opvang van
baby’s en peuters (april 2014) spreekt men hier enkel nog van “gegund”
en “niet gegund”. Voor de niet-gegunden is er een overgangsperiode
waarin men zich in regel kan stellen. Meer uitleg daarover vindt u op de
website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be
Naschoolse opvang
Hier onderscheidt Kind en Gezin nog 3 statuten: erkend, onder toezicht of
gemeld. De diensten die erkend zijn door Kind & Gezin worden ook door
hen gesubsidieerd. Veel diensten hebben nog het statuut “onder toezicht”
maar de sector is erg in hervorming waardoor de meesten binnenkort
erkend zullen zijn (dit geldt ook voor de zelfstandige sector). Zowel
erkende diensten als diensten onder toezicht komen in aanmerking voor
Sociale Maribelsubsidies.

c) Naar soort actor:
Private initiatieven (vzw’s)
Publieke sector
Zelfstandige sector

De voornaamste vzw’s en hun koepelorganisaties zijn:
-

Landelijke kinderopvang
KAV kinderopvang
Reddie Teddy
Gezinsbond
Pluralistisch Platform Jeugdzorg (PPJ)
Vlaams Welzijnsverbond (VWO)

De publieke sector wordt vertegenwoordigd door de Vereniging Vlaamse Steden
en gemeenten (VVSG), de zelfstandige sector door de beroepsvereniging
UNIEKO.

Bij de GID vinden we volgende centra:
Centra voor tele-onthaal
Centra voor geboorteregeling en seksuele opvoeding (CGSO)
Sociale vrijwilligersorganisaties
Diensten voor de strijd tegen toxicomanie
Centra voor huwelijkscontacten
Centra voor prenatale raadpleging
Vertrouwenscentra voor kindermishandeling
Diensten voor adoptie
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Consultatiebureaus voor het jonge kind
Consultatiebureaus voor gehandicaptenzorg
Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)
Centra voor Ontwikkelingsstoornissen

