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alfabetische lijst van competenties - gert jan schop - 1 overzicht competenties met
gedragsbeschrijvingen alfabetische lijst van competenties 1. aanpassingsvermogen blijft goed functioneren
onder veranderende omstandigheden. de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat - 2
overzicht principes de link met de ‘aangifte van werken’ context, actoren en gegevens kanalen consultatie
verantwoordelijkheden praktische organisatie sociale verkiezingen 2016 - abvv - abvv – gids sociale
verkiezingen 2016 3 inhoudstafel voorwoord ..... 9 een modern wetboek van vennootschappen en
verenigingen - 1 een modern wetboek van vennootschappen en verenigingen i. het wetboek van
vennootschappen en de wet verenigingen en stichtingen 2015 1. de laatste fundamentele hervorming in het
vennootschapsrecht dateert van de invoering collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 ...
- cao 5/2. 5.10.2011 commentaar de ondertekenende organisaties hebben deze overeenkomst opgevat als een
collectieve kaderovereenkomst. de paritaire comités en subcomités zullen, naar gelang van de eigen
toestanden van de verschillende activi- sociale verkiezingen 2016 - abvv - 7 de sociale verkiezingen vinden
plaats tussen 9 en 22 mei 2016. en misschien wel voor de eerste maal in jouw onderneming. daarom wil het
abvv via deze brochure de kandidaten alvast laten kennis- feitelijke vereniging: kenmerken, risico’s en
procedure - 2 - risico’s verbonden aan het werken als feitelijke vereniging • gevolgen van het gebrek aan
rechtspersoonlijkheid: − de feitelijke vereniging heeft geen eigen verantwoordelijkheid en geen afgescheiden
eisen portfolio oer - ggzvs - eisen portfolio oer, bijlage 10 in de oer, artikel 13, wordt in het kader van de
toelatingseisen gesproken over een aantoonbaar bovengemiddeld functioneren, blijkend uit een door de
kandidaat samengesteld portfolio dat individuele hulpverlening - ssd gpi - vzw ssd gpi: missie – visie –
waarden missie de sociale dienst van de politie draagt, als onafhankelijke component van de geïntegreerde
politie, bij tot het welzijn de organisatie en financiering van de ziekenhuizen - cm - info-fiche •
september 2013 bijvoegsel bij cm-informatie nr 253 anja crommelynck (departement onderzoek en
ontwikkeling, r&d - lcm) katelijn degraeve (medisch-sociale sector in dialoog, mid) collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999 ... - - de planning van de preventie en de uitvoering van
het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op
een systeembenadering waarin onder andere nederlandse expeditievoorwaarden - fenex - definities
definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. derde(n): al diegenen, niet zijnde ondergeschikten,
waarmee de expediteur zich ten behoeve van de opdrachtgever heeft verbonden, ongeacht of expediteur zich
op eigen naam of op zorgstandaard angstklachten en angststoornissen - zorgstandaard angstklachten
en angststoornissen 4 eigen keuzes maken bij verdergaande langdurige, intensieve en eventueel verplichte
zorg blijven de principes van mens- en decreet van 20 april 2012 (bs 15 juni 2012) houdende de ... geconsolideerde versie 2017.08.21 decreet kinderopvang baby’s en peuters 1 decreet van 20 april 2012 (bs 15
juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters 1 hoofdstuk 1. peel duurzaam
gezond - zorgboog - peel duurzaam gezond factsheet december 2016 tien zorg- en welzijnsorganisaties in de
peelregio maken zich samen sterk om te komen tot een regionale aanpak van zorg en welzijn in de peel.
beroepscode - pdf.swphost - inleiding waarom een nieuwe beroepscode? in 2005 is een aantal
beroepsorganisaties uit de sociaalagogische sector samen ge - gaan in een nieuwe vereniging onder de naam
phorza. burgerlijke wetboek. - boek i : personen hoofdstuk v ... - gerechtelijk wetboek of de krachtens
een notariële of gehomologeerde overeenkomst tussen partijen aangegane verbintenis niet nakomt, kan de
schuldeiser, onverminderd het recht van derden, zich dossier werkdruk - arbokennisnet - d_werkdruk 4
verstoorde relatie leidt niet alleen tot pogingen om het evenwicht opnieuw te herstellen, maar ook tot
negatieve reacties als wrok, burnout, en hart- en vaatziekten. collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85
van 9 november 2005 ... - cao 85/2. 27.02.2008 de nadere regels voor de toepassing van die beginselen
kunnen eventueel worden verduidelijkt door collectieve arbeidsovereenkomsten op sector- of
ondernemingsniveau of door individuele overeenkomsten. wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de ... - wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk (belgisch staatsblad, 18 september 1996) artikel 1 bijzondere bijstand aanvragen sociaalverhaal - * wilt u voor deze kosten een vergoeding ontvangen dan kunnen wij gegevens nodig hebben
van uw arts/specialist. hiervoor is het noodzakelijk dat u de gemeente machtigt om deze gegevens op te
vragen. peize onder de loep - dorpsbelangenpeize - peize onder de loep dorpsbelevingsonderzoek peize
studenten van hogeschool van hall larenstein mlvb18 bronvermelding volgens de richtlijnen van de apa de richtlijnen voor bronvermelding die de american psychological association (apa) gepubliceerdheeft zijn
binnen de sociale wetenschappen algemeen gangbaar. de vlaamse minister van welzijn,
volksgezondheid en gezin - pagina 3 van 38 - medische vooruitgang, assistieve technologie en innovatieve
organisatievormen maken thuiszorg, zelfs voor mensen met multipele chronische aandoeningen, een meer
haalbare artikel 203. § 1. de ouders dienen naar evenredigheid van ... - de rechtbank kan nochtans in
bepaalde omstandigheden een ander systeem van aanpassing van de uitkering aan de kosten van
levensonderhoud toepassen. de 7 kerncompetenties - wcs - 3.2. omgaan met verschillende
deskundigheden 4. kennis en wetenschap bevorderen van eigen deskundigheid en die van anderen om de
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kwaliteit van het beroep op peil te houden nederlandse expeditievoorwaarden algemene voorwaarden
van ... - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fenex mogen deze voorwaarden niet worden
verveel- aangeboden door wouter devloo accountant ... - aangeboden door wouter devloo accountant
belastingconsulent boekhouder in dergelijke gevallen, hoewel de organisatie de rechtsvorm van een
vereniging zonder winstoogmerk multipel myeloom of de ziekte van kahler - uz gent. denk zorg - doel
van de behandeling wanneer een behandeling bedoeld is om een patiënt te genezen, spreken we over een
curatieve behandeling. als de ziekte niet (meer) curatief kan behandeld worden, dan is een suppor- cao voor
werkgevers en werknemers in de groothandel in ... - pagina 6 van 60 leeswijzer deze cao voor de
groothandel in textiel bestaat uit 3 delen, met elk een eigen kleur. de hoofdstukjes zijn kort en bondig.
werkwijzer poortwachter - uwv - volledig hersteld voor het eigen werk 27 bij onzekerheid over herstel:
eerst beoordeling re-integratie 27 meerdere werkgevers 27 gelijktijdige loondoorbetaling en ziektewetuitkering 27 notitie verantwoordingsstelsel ensia inleiding - 6 samenwerkingsverbanden bij
samenwerkingsverbanden blijft het college van b en w als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en
veiligheid van het gebruik van informatie. arthur claassen | november 2010 loongebouw van de
toekomst - to protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be
disclosed or provided to any third parties without the approval of aon hewitt. deel ii
vennootschapsbelasting - tiberghien - deel ii vennootschapsbelasting 1460 bibliografie naast de algemene
bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende
werken:
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