FORMULIER X-60 Ondernemingsraad
Sociale verkiezingen 2020

Naam TBE: WZC Sint Bernardus Bertem
Adres TBE: Egenhovenstraat 22, 3060 Bertem
Ondernemingsnummer: 0435-723-406
Nr. Paritair Comité Arbeiders : 330 - Nr. Paritair Comité Bedienden : 330 en 331
Dossiernummer Federale Overheidsdienst : 2924 - 1

Uiterlijk op X-60 informeert de werkgever schriftelijk over :


de beschrijving van de technische bedrijfseenheid (art.10,1° Wet SV):
de juridische entiteit = de technische bedrijfseenheid;
ondernemingsnummer van de juridische entiteit: 0435-723-406

noteer

hier

het

Toelichting bij de beschrijving (facultatief): /


hebben er zich, sinds de vorige sociale verkiezingen, wijzigingen voorgedaan in de structuur
van de onderneming en zijn er nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de
zetel ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische entiteiten ten opzichte van
de technische bedrijfseenheid:
Nee, er zijn geen wijzigingen

 het aantal personeelsleden per categorie, rekening houdend met het aantal personeelsleden dat
op het ogenblik in de onderneming wordt tewerkgesteld. (art. 10, 2° Wet SV)

Arbeiders

44

Bedienden (met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend
personeel)

169

Jeugdige werknemers

29

 de functies van het leidinggevend personeel door hun benaming en hun inhoud te verduidelijken
en, ter informatie, de lijst van personen die deze functies uitoefenen (art. 10, 3° wet SV)
Benaming van de
leidinggevende functie
Algemeen directeur
Directeur bewonerszorg

Inhoud van de
leidinggevende functie
Algemeen directeur
Directeur bewonerszorg

Personen die leidinggevende
functies uitoefenen
Lieve Schuerman
Bart Coessens
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 de functies van de kaderleden, en, ter informatie, over de lijst van de personen die deze functies
uitoefenen. Deze bepaling is niet van toepassing in de ondernemingen die minder dan 100
werknemers en minder dan 30 bedienden tellen. (art. 10, 4° Wet SV)
Benaming van de functies van de kaderleden Personen die de functies van de kaderleden
uitoefenen
Kwaliteitscoördinator
Kathleen Sterckx
Diensthoofd facilitaire diensten
Yvan Tollet
Diensthoofd De Eyckenmolen
Muriël Van Leeuw
Diensthoofd Het Hoogveld
Chantal Mannaerts
Diensthoofd Het Zonneveld en nacht
Jenny Renders
Diensthoofd De Vleugt en Huize Vaerenberg Elisabeth Heylen
Diensthoofd De Kouter
Yvonne Claesen
Diensthoofd Therapeuten/Animatie
Karen Decock
Verantwoordelijke Hotel
Annick Mestdag
Verantwoordelijke DVC
Anuschka Cabie
Verantwoordelijke LDC
Kristine Bosmans
Verantwoordelijke Het Elfenbosje
Kathleen Delise
 de datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en over
de datum die men beoogt voor de verkiezingen. (art. 10, 5° Wet SV)



De datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen
aankondigt: 19/02/2020
De datum die men beoogt voor de verkiezingen: 19/05/2020

