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Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg  

opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

De Raad van Bestuur, vergadering van 20 februari 2020, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 16 januari 2020: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 16 januari 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als 

arbeidsongeval beslist. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.  

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanwerving verantwoordelijke personeels-

administratie (interne bevordering): goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om mevrouw A. K. met ingang van 1 februari 2020 te bevorderen 

in de functie van verantwoordelijke personeelsadministratie. 

  

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, functieprofiel 

medewerker economaat, wijziging: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt goed, onder voorbehoud van een protocol voor akkoord zonder 

opmerkingen afgesloten in HOC-BOC Ter Heide, het gewijzigde functieprofiel van 

medewerker economaat. 
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9. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, beëindigd contract (pensionering): 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens 

pensionering. 

 

10. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, aanleggen werfreserve jobcoach: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van het aanleggen van een werfreserve voor de functie van 

jobcoach. 

 

11. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, aanleggen werfreserve logistiek 

medewerken - poetsdienst en administratief bediende - onthaalbediende: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van het aanleggen van een werfreserve voor de functie 

logistiek medewerken (poetsdienst) en de functie van administratief bediende  

(onthaalbediende). 

 

12. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen na 

HOC-BOC: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt de wijzigingen aan het arbeidsreglement van LIVaanhetwerk goed 

en bepaalt de ingangsdatum op 1 maart 2020. 

 

13. LIVaanhetwerk, inhoudelijke werking, project Rentree (Kom op tegen kanker): 

kennisneming 

Het project Rentree – begeleiding naar (weder-) tewerkstelling na kanker – zal vanaf 1 januari 

2020 vanuit VDAB structureel worden gefinancierd. Meer details en de eventuele impact op 

de begroting 2020 zullen in maart worden meegedeeld. 

 

14. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0 (werknaam), plan van aanpak: goedkeuring  

Na beraadslaging gaat de Raad van Bestuur akkoord met de gepresenteerde toekomstvisie en geeft 

concreet toelating/opdracht om het verder voor te bereiden en uit te werken. 

 

 


