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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Bestuurscomité, vergadering van 5 februari 2013, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 15 januari 2013:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 15 januari 2013 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

2. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer-coach, organisatie:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie van een toetsingscommissie op 27 februari
2013 voor het aanleggen van een werfreserve trainer-coach.

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant, resultaten:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen
van een werfreserve jobconsultant.

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve bediende administratief/
boekhoudkundig: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen
van een werfreserve bediende administratief/ boekhoudkundig.

5. BC Ter Heide, werfreserve, toetsingscommissie leefgroepmedewerker, resultaten:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 14 januari 2013
voor het aanleggen van een werfreserve leefgroepmedewerker.

6. BC Ter Heide, werfreserve, toetsingscommissie zorgcoördinator, resultaten:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 16, 21 en 25
januari 2013 voor het aanleggen van een werfreserve zorgcoördinator.
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7. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning:
goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen
aanvaard of niet aanvaard.

8. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie-
beslissingen: goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een aantal arbeidsongevallen
geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 0 %.

9. BC Ter Heide, presentatie van het nieuwe logo: kennisneming

Het nieuwe logo van BC Ter Heide wordt voorgesteld :

10. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, verslag d.d. 1 februari 2012: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van het verslag van de vergadering d.d. 1 februari 2013 van de
Raad van Bestuur, dat tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur werd gelezen, aangevuld
en goedgekeurd.

11. BuSO De Wissel, Onderwijsinspectie, opvolgingsdoorlichting: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 4 februari 2013 van de heer Bart Tabruyn,
inspecteur-verslaggever, Onderwijsinspectie, waarin de opvolgingsdoorlichting van BuSO De
Wissel op dinsdag 12 maart 2013 wordt aangekondigd.

12. AZERTiE, personeelsbeleid, invulling gerelateerde en niet-gerelateerde functies:
goedkeuring

De opdracht kwaliteitsverantwoordelijke (gerelateerde) ingevuld door mevrouw Leen Van
Oycke wordt verlengd tot en met 31 januari 2014.
De opdracht casemanager van mevrouw Inge Robben wordt uitgebreid met 20% voor de
periode 1 maart tot en met 31 december 2013.
De tijdelijke halftijdse functie van administratief bediende wordt vanaf 1 maart 2013 toegekend
aan mevrouw Patricia Piette.
De vervanging van mevrouw Leen Van Oycke tijdens haar bevallingsverlof gebeurt vanaf 18
februari 2013 voor 50% door mevrouw Mieke Versleegers en voor 20% door mevrouw Ingrid
Bemelmans.



IGL Bestuurscomité 5 februari 2013 - 3 -

13. AZERTiE, VDAB, doelstellingen en financiering 2013: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 22 januari 2013 van VDAB waarin de
doelstellingen en de financiering voor het boekjaar 2013 worden meegedeeld.
In deze brief wordt ook de minimum opleidingscapaciteit van de GOB’s voor het jaar 2017
vastgelegd op het niveau van de oorspronkelijk overgedragen middelen voor 2014 (inclusief de
BVR-middelen, exclusief ESF.
Het Bestuurscomité neemt ook akte van de Provinciale Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Limburgse GOB’s betreffende de verdeling van de reguliere VDAB-middelen met een gewogen
tewerkstellingspercentage van 50% voor 2013.

14. BC Ter Heide, dossier KEBRO NV, stand van zaken: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat er op 22 januari 2013 een zeer constructief overleg
heeft plaatsgehad tussen alle betrokken partijen.

Afsluiting: Het verslag van deze vergadering wordt tijdens de vergadering gelezen, aangevuld en
goedgekeurd.


