2k
Paritair Comité voor de diensten

en
van 29

1999.

VAN
Art. 1

collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
in het
algemeen en hun werkgevers en op de verzorgenden en hun werkgevers, die onder het
Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Onder
wordt
vrouwelijk en
personeel.

An. 2:

Ter
van het
van
(B.S. 13/2/1997), houdende maatregelen ter
bevordering van de werkgelegenheid. met toepassing van art. 7§2 van de wet van 26
juii
ter bevordering van de werkgelegenheid en ter preventieve
van het
doen de diensten voor gezinszorg een
beroepsopleiding van
en laaggeschoolden en
werklozen die het
volgen of gevolgd hebben, hetgeen minstens overmet
(0.30% in het 2e
1997) van de bruto

Art. 3 :

De inspanning,
sprake in art. 2,
overeen met de
die
de
sector wordt
ingevolge het
besluit
230 van 21 december 1983,
betreffende de stage en de
van jongeren in het
Dit
blijken uit de
overeenkomst is opgenomen.

Art. 4:

zoals

in bijlage aan deze collectieve arbeids-

De diensten voor gezinszorg stellen hun opleidingscentra voor verzorgenden, erkend
door het
van de Vlaamse Gemeenschap, open voor de categorieën genoemd
in art. 2.
De bedoeling is hen op te leiden
met een erkend beeveneens toegekend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Aan dergelijke beroepskrachten is er een grote
in de

Art. 5:

Het
comité
in art. 2 en 4.

toezien op de

De diensten verbinden er zich toe.
luatie toe te zenden aan de

Art. 6:

van de maatregelen,
december van

jaar, een

Deze evaluatie zal

in de schoot van het paritair comité.

De voorzirter zal

deze evaluatie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
en houdt op van
te zijn op
december 2000.

ter eva-

aan de Minister.
met ingang van 1

1999

Bijlage aan de
de beroepsopleiding van

De sector gezinszorg
9.000 personeelsleden
Ingevolge het
besluit
230 van 21 december 1983, betreffende de stage en
de
van jongeren in het
de sector de
een
tewerkstelling van 270 stagiaires-herstelwet.

In volgende

willen wij

De sector
Het bij de
een
leidingscontract

mate aan deze verplichting wordt

van art. 85 "opleiding in
ingediend en
opleiding van ± 750

Ingevolge het
en Beroepsopleiding,
leden(2/3 van

Welke resultaten

in

dossier voor de période
die een bege-

met de
de sector zich

in

met derden"'.

de

Dienst voor
van 500 personeels-

worden

Wij
stellen dat, op basis van vroegere gegevens,
tewerk wordt gesteld (resultaat 1998).

van het

cursisten

wij weten dat uiteindelijk 700 cursisten de opleiding
dan noteren
we een tewerkstelling van 567 personen. De
zijn te
de overige 50% is bijkomende tewerkstelling (283). Rekening
met het personeelseffectief
de sector van 9.000 personeelsleden, betekent dit een jaarlijkse
met

NB We
dat in de voorbije weken een
gediend voor de période

identiek dossier werd in-

BESLUIT
De te realiseren en gerealiseerde
en werklozen uit het
overeen met de verplichting, die
uit
koninklijk besluit nr. 230.

