
 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 16 juni 2022: besluitenlijst  

Secretariaat 

1. Ontwerpverslag d.d. 19 mei 2022: goedkeuring 

Het verslag van de raad van bestuur van 19 mei 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 

Ter Heide 

2. Covid-situatie Ter Heide 

Er wordt een korte toelichting gegeven over de covid-situatie binnen Ter Heide. 

3. Netwerk Dubbeldiagnose: kennisneming 

Er wordt een toelichting gegeven omtrent het netwerk Dubbeldiagnose. Ter Heide 

is opnieuw in dit netwerk getreden. 

4. TV-project – goedkeuring  

De Raad van Bestuur keurt het totaalproject (Backend en TV’s, beamers, 

streamingdiensten) goed. 

De Raad keurt de aankopen bij Ubicum, Gistelsesteenweg 231, 8200 Brugge, goed. 

LIVaan het werk 

5. Doorstart 2023: principiële goedkeuring  

De Raad van Bestuur geeft unaniem zijn principiële goedkeuring voor een doorstart 

in 2023. 

Een definitief besluit wordt voorgelegd bij de opmaak van de begroting 2023 in 

oktober 2022. 

SAAME 

6. Bezoek vennoten (planning) en stand van zaken: kennisneming  

IGL wil haar expertise aanbieden bij haar vennoten. De doelstelling is om tegen 

2024 te zorgen voor een zichtbaar en voelbaar resultaat voor burgers en 

besturen/vennoten van IGL. 

Dit zal gebeuren via de volgende concrete projecten: 

− OPSTAP 

− Gespecialiseerde HR  

− Sociaal makelaar werk/zorg (loketfunctie) 

De Raad van Bestuur IGL neemt akte van dit aanbod.  

Hiervoor is de oprichting van een juridische structuur noodzakelijk.  

De Raad van Bestuur geeft unaniem zijn goedkeuring  voor de uitbouw van een 

aangepaste organisatiestructuur die in house opdrachten voor vennoten IGL 

toelaat en commerciële (HR) opdrachten in het algemeen. 



 

 

HR 

7. Waardering en werkgeluk medewerkers: kennisneming 

De VIA6-middelen voor de publieke gehandicaptensector zijn in orde.  

Vanuit een bredere scope HR (werkgeluk) zullen er vanuit de directie en HR 

bijkomende maatregelen getroffen worden om de aantrekkelijkheid als werkgever 

te verhogen. De mogelijke pistes omtrent de secundaire verloning worden 

onderzocht. 

Het aanbieden van secundaire verloning wordt ondersteund door de Raad van 

Bestuur.  

Ondersteunende diensten 

Personeelsaangelegenheden 

8. Toegekende contracten  

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

arbeidscontracten. 

9. Beëindigde contracten  

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

arbeidscontracten. 

10. 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. 

11. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring  

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de consolidatie 

van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd. 

Financieel beleid 

12. Aankoop softwarepakket voor notulenbeheer: kennisneming  

Melding van de intentie tot aankoop van het notulensoftwarepakket Notula van 

Greenvalley bij CipalSchaubroeck, via een ‘in house’ opdracht, gelet op artikel 30 

en 31 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. 

13. Overstap sociaal secretariaat: goedkeuring  

DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur keurt de overstap naar het sociaal secretariaat Easypay 

volgens de offerte van 18 mei 2022 goed, gelet op artikel 42 §1 van de wet van 17 

juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. 

14. Opvolging masterplan: kennisneming  

Er wordt een korte toelichting gegeven omtrent de herfasering van het masterplan.  



 

 

Varia  

15. Aanstelling van de voorzitter van het Comité voor preventie en bescherming 

op het werk  

Er wordt een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aangesteld voor het 

Comité voor preventie en bescherming op het werk.  

16. Op donderdag 23 juni 2022 vindt een bijzondere en gewone algemene 

vergadering plaats. 

 

 


