
Non-Profitsector

De Non-Profitsectoren zijn zeer divers en complex. De loon- 
en arbeidsvoorwaarden worden niet alleen onderhandeld 
 tussen werkgevers en vakbonden. In de Non-Profit komt er 
een ‘derde partij’ aan te pas, namelijk de verschillende over-
heden. Het zijn immers de overheden (Federaal en Regionaal) 
die instaan voor de subsidiëring van de Non-Profitsectoren. 

De Federale Overheid financiert de Federale Gezondheids-
diensten. De belangrijkste sectoren hier zijn de ziekenhuizen, 
de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en de  diensten 
voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis.

De Vlaamse Overheid financiert de Vlaamse Non-Profit-
sectoren. Dit zijn sectoren die actief zijn in persoonsgebonden 
aangelegenheden en cultuur. De belangrijkste sectoren hier 
zijn de ouderenzorg, de psychiatrische verzorgingstehuizen, 
de initiatieven voor beschut wonen, de geregionaliseerde 
revalidatiecentra, opvoedingsinstellingen, de gezinszorg, de 
kinderopvang, de beschutte- en sociale werkplaatsen en de 
socio-culturele sector.

Jouw aanspreekpunt binnen aclvb voor jouw sector
Waar op het vlak van de ondernemingen uw aanspreekpunt de afgevaardigde en Bestendig Secretaris 
is, is dit op het vlak van de sector de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke. Voor de Federale Gezond-
heidsdiensten is dit Gert Van Hees en voor de Vlaamse Non-Profitsectoren Tommy Jonckheere. 

| Gert Van Hees
| Poincarélaan 72-74
| 1070 Brussel
| tel. 02 558 51 50
| e-mail gert.van.hees@aclvb.be

| Tommy Jonckheere
| Poincarélaan 72-74
| 1070 Brussel
| tel. 02 558 51 50
| e-mail tommy.jonckheere@aclvb.be
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De aclvb verdedigt je belangen, ook op sectorniveau 
Als erkende sociale partner is de aclvb vertegenwoordigd in de Paritair Comités (PC). In het PC wordt onderhandeld over je 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Het PC bemiddelt ook bij collectieve conflicten. De aclvb heeft in bijna alle Paritaire Comités van 
de Non-Profitsector een mandaat. Enkel voor de beschutte- en sociale werkplaatsen zijn we niet vertegenwoordigd op sector-
niveau, maar we volgen de sector wel op de voet. Elke sector heeft zijn eigen specifieke kenmerken op het gebied van tewerk-
stelling. Op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden zijn er reeds heel wat stappen gezet om de lonen de harmoniseren. 
Er blijven echter verschillende regels gelden o.m. in de functieclassificatie en de barema’s, de eindejaarspremie, aanvullende 
vergoedingen, syndicale premie, enz.

De aclvb is ook vertegenwoordigd in de sectorale vormingsinstellingen en de raden van bestuur van de verschillende  sociale fond-
sen. Om te weten welke loon- en arbeidsvoorwaarden op jou van toepassing zijn, moet je weten onder welk Paritair  Comité (PC) je 
werkgever valt. Aan elke sector wordt immers een uniek nummer toegekend (zie schema). Een overzicht van alle  Paritaire Comités 
die onder de ‘non-profit’ vallen, vind je hieronder terug. Op onze website  (www.aclvb.be/nl/sector/non-profit-en-onderwijs) vind je 
onder de benaming van elk paritair comité een overzicht van de loon- en arbeidsvoorwaarden en veel meer. 



Overzicht van de Non-Profitsectoren

Paritaire (sub)Comités aclvb verantwoordelijke

PC 318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp Tommy Jonckheere

PC 318.02 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Tommy Jonckheere

PC 319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Tommy Jonckheere

PC 319.01 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Vlaanderen Tommy Jonckheere

PC 327.01 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven Tommy Jonckheere

PC 329.01 Socio-Culturele Sector Vlaanderen Tommy Jonckheere

PC 329.03 Socio-Culturele Sector Federaal en Bicommunautair Tommy Jonckheere

PC 330 Gezondheidsinrichtingen en -diensten Gert Van Hees

PC 331 Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector Tommy Jonckheere

PC 337 Aanvullend Paritair Comité voor de Non-Profit Tommy Jonckheere

Wat het PC 330 betreft, vind je op www.aclvb.be/nl/pc-330-loon-en-arbeidsvoorwaarden#hoe-vind-ik-mijn-weg-in-deze-sector  
een handig overzicht van welke deelsectoren allemaal onder het PC 330 vallen.

De aclvb informeert je snel en regelmatig over wijzigingen in je sector 
Sectorspecifieke publicaties worden op regelmatige basis ter beschikking gesteld en geactualiseerd. Als aclvb-lid word je 
regelmatig en snel op de hoogte gebracht van de gewijzigde reglementering en de actualiteit dankzij onze infoflashes per 
e-mail, de website en het ledenblad ‘Vrijuit’.

Interesse om mee te werken aan de syndicale weg?
Mocht je interesse hebben om mee te timmeren aan de syndicale weg, dan kun je de Liberale Vakbond hiermee helpen door 
je kandidaat te stellen op de aclvb lijsten bij de volgende sociale verkiezingen. Werknemers die zich kandidaat wensen te 
stellen voor de sociale verkiezingen genieten van een wettelijke bescherming tegen ontslag. Om je te wapenen in de taak van 
afgevaardigde voorziet de aclvb een ruim vormingspakket voor zijn leden, militanten en afgevaardigden.


