
 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 17 november 2022: besluitenlijst  

Secretariaat 

1. Ontwerpverslag d.d. 20 oktober 2022: goedkeuring 

Het verslag van de raad van bestuur van 20 oktober 2022 wordt unaniem 

goedgekeurd. 

2. Vergaderkalender IGL 2023: goedkeuring  

De vergaderkalender van IGL 2023 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
IGL 
 

3. Collectieve hospitalisatieverzekering DVV: geactualiseerde 

polisvoorwaarden: goedkeuring  

De geactualiseerde polisvoorwaarden van de collectieve 

hospitalisatieverzekering worden unaniem goedgekeurd.  

Ter Heide 

4. Pilootproject in het kader van het uitbreidingsbeleid RTH (rechtstreeks 

toegankelijke hulp): kennisneming 

Er wordt door Frank Smits, directeur zorg, een korte toelichting gegeven omtrent 

de stand van zaken van het RTH project en de twee functieprofielen die 

aangeworven gaan worden in kader van dit project.  

Het functieprofiel mobiel ambulante begeleider wordt unaniem goedgekeurd door 

de Raad van Bestuur. 

Het functieprofiel teamcoach mobiel team wordt unaniem goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur. 

LIVaan het werk 

5. Voortgang LIV: kennisneming 

Yves Moriën, algemeen directeur, en Kathleen Mertens, directeur werk, geven een 

korte toelichting over de stand van zaken van LIV.  

De Raad van Bestuur keurt het project CARE4WORK unaniem goed. 

De Raad van Bestuur engageert zich om het project CARE4WORK te promoten bij 

al de vennoten van IGL. 

HR 

6. Openstaande vacatures: kennisneming 

Elke Gilissen, verantwoordelijke HR,  geeft een korte toelichting over de 

openstaande vacatures binnen IGL. 

Ondersteunende diensten 



 

 

Personeelsaangelegenheden 

7. Toegekende contracten  

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de toegekende 

arbeidscontracten. 

8. Beëindigde contracten  

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de beëindigde 

arbeidscontracten. 

9. Arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de (niet) 

aanvaarding van de erkenningen van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd. 

10. Beroepsziektes, goedkeuring 

De Raad van bestuur volgt unaniem het advies van Fedris omtrent de 

schadeloosstelling wegens de beroepsziektes die zijn voorgeld.   

Financieel beleid 

11. Overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, informatieplicht: 

kennisneming 

 
Aankoop en invoering van human Resources Information System (HRIS) voor IGL 
 
De Raad van Bestuur neemt akte van de nota omtrent de aankoop van HRIS via een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig 
art. 42§1, 1° van de wet van 17 juni 2016. Waarbij er onder het drempelbedrag van  
€ 140.000 excl. BTW wordt gebleven.  
 
Levering van 20 elektrisch verstelbare verpleegbedden 
 
De Raad van Bestuur neemt akte van de nota omtrent de levering van 20 elektrisch 
verstelbare verpleegbedden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking waarin de gegunde overheidsopdracht m.b.t. investeringen met een 
te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw, wordt 
toegelicht. 
 

12. Masterplan  

Fase 3: gunning van het ontwerp van fase 3 ( bouw van 5 GES woningen (Linde) in 
Genk en 4 MID woningen in Zonhoven (woonerf)) aan Dierendonckblancke 
Architecten: goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de gunning van de vervolgopdracht voor het ontwerpen 
van de woningen fase 3 van het masterplan aan Dierendonckblancke Architecten 
unaniem goed, tegen het ereloonpercentage zoals voorgesteld door DBA. 
 
Varia  

15 december 2022: Algemene Vergadering IGL: kennisneming 



 

 

 

 


