
 

 

Raad van Bestuur 

Administratief  toezicht Zitting van 27 mei 2021 

 

Samenstelling: 
 

Aanwezig: 
de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer 
Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur 

Zijn eveneens aanwezig: 
de heer David ENGELBOS, externe deskundige; de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige; de heer Jan 
VANDERKERKEN, externe deskundige 

 

AGENDAPUNTEN 

1            2021_RvB_00055 HR: aanpassing reglement arbeidsduurvermindering inzake 
afschaffing cumulverbod ADV en loopbaanonderbreking -  
Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur is unaniem akkoord om het cumulverbod ADV/loopbaanonderbreking op te heffen per 1 
juli 2021 en keurt unaniem het als bijlage toegevoegde aangepaste reglement inzake arbeidsduurvermindering 
inzake de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek (uitvoering van 
koninklijk besluit van 15 september 2006) goed.  

De Raad van Bestuur beslist eveneens unaniem om dit aangepast reglement te bespreken met de 
vakorganisaties en dit reglement vervolgens op te nemen als bijlage 13 in het arbeidsreglement van 
Zorgbedrijf Sint-Truiden.  

Eind dit jaar wordt de impact van deze maatregel gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. 

2 2021_RvB_00054 Aanpassing personeelsformatie - Goedgekeurd 

 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de aanpassingen van de formatie door de 
onderstaande functies op E-niveau (weddeschalen E1-E3) uitdovend te maken als volgt: 

1) Ondersteunende diensten: 

Facilitair beheer: 
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• keukenmedewerker: 6 FTE  onderhoudsmedewerker: 2,5 FTE 

2) Intramurale ouderenzorg: 

verpleging, verzorging en zorgassistentie: 

• zorgassistent nacht: 2,4 FTE 
• huismoeder/huisvader: 24,5 FTE  

Onderhoud: 

• huishoudelijk medewerker: 9,5 FTE  

3) Extramurale ouderenzog 

• maaltijdbezorger: 3,5 FTE  
• poetshulp dienstenchequebedrijf: 24 FTE  
• logistiek medewerker zorg en ondersteuning: 4 FTE  

4) Kindzorg  

• huishoudelijk medewerker 1,5 FTE; 

De Raad van Bestuur beslist vervolgens eveneens unaniem  om de in artikel 1 opgesomde functies allemaal in 
de formatie te wijzigen naar  D-niveau  (weddeschalen D1-D3)en om al deze aanpassingen aan de formatie te 
bespreken met de vakorganisaties. 

  

3 2021_RvB_00050 HR:  voorstel tot aanpassing rechtspositieregeling  
inzake modaliteiten werving en selectie. - Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de aanpassingen van de rechtspositieregeling, 
in casu de artikelen 10, 11, 14, 15, 17, 22, 24, 27, 34, 123 en 140 en om de in artikel 1 bepaalde 
aanpassingen aan de rechtspositieregeling te bespreken met de vakorganisaties. 

 

4                2021_RvB_00051 HR: aankoop HR softwarepakket 'Lima' premiumversie  in 
gemengde service - Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om over te gaan tot de aankoop van het nieuwe HRsoftwarepakket van 
Cipal Schaubroeck 'Lima - premium versie' vanaf 1 januari 2022. 

De Raad van Bestuur beslist eveneens unaniem om vanaf 1 januari 2022 over te gaan tot loonverwerking in 
gemengde service. 

 

8 2021_RvB_00047 WIRIC - vraag tot sponsoring duofiets - Goedkeuring 
Goedgekeurd 
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Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist de aankoop van de duofiets van WIRIC te sponsoren voor een bedrag van 300 
euro. 

(get.) Rosanna Pascariello 
Algemeen directeur 

(get.) Pascal Monette
Voorzitter 

 


