PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING D.D.
22 APRIL 2022 VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL
OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op
regelmatige wijze werd bijeengeroepen.1
Het aantal vertegenwoordigde deelnemers bedraagt 19 op 28 of 67, 86 %. Het
aantal vertegenwoordigde A-aandelen bedraagt 1700 op 2 532 of 67,14 %.2
Voor de deelnemers: Mustafa Harraq, voorzitter; Pierrette Putzeys, Alken; Nele
Steegmans, As; Reline Willems, Bilzen; Dany Deneuker, Borgloon; Peter Prévot,
Diepenbeek; Walter Peelmans, Ham; Nele Kelchtermans, Hasselt; Sonia Houbar,
Heers; Johan Schoefs, Hoeselt; Katrien Timmers, Houthalen-Helchteren; Rita
Steegmans, Kortessem; Michel Stevens, Lanaken; Tim Theunis, Leopoldsburg; Lieve
Dierickx, Oudsbergen; Roger Clerinx, Sint-Truiden; Kurt Vermeyen, Tessenderlo;
Ronald Kenis, Wellen; Johan Schraepen, Zonhoven; Matty Coninx, Zutendaal.
Voor de administratie: Paul Geypen, algemeen directie IGL, Yves Moriën, algemeen
directie IGL, Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering IGL, Frank Smits, directeur
zorg, Kathleen Mertens, directeur werk, Elke Gilissen, HR verantwoordelijke en
Katrien Geukens, jurist.
Verontschuldigd: Gingelom en Riemst
Niet aanwezig: Genk, Lommel, Nieuwerkerken, Tongeren, OCMW Dilsen-Stokkem
en OCMW Houthalen-Helchteren.
De voorzitter, de heer Mustafa Harraq stelt de volgende persoon aan:
− Secretaris: Katrien Geukens
AGENDA
50 JAAR TER HEIDE (IGL)
Paul Geypen geeft een toelichting over de geschiedenis van 50 jaar Ter Heide.
Er werd voor deze gelegenheid een speciale editie van “Ter Heide nieuws”
ontwikkeld.
In de voorbije 50 jaar hebben heel wat maatschappelijke omwentelingen, evoluties
en revoluties plaatsgevonden die impact hebben gehad op Ter Heide:
1. Het mensbeeld: vroeger spraken we over diep en ernstig mentaal
gehandicapten. Vandaag ziet Ter Heide de bewoner als een mens met een
complexe zorg en ondersteuningsnood op alle levensdomeinen.
2. De grondhouding: vroeger vertrokken we vanuit het idee dat Ter Heide weet
wat het beste is voor de bewoner. Vanuit die visie was de relatie met de ouders
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ongelijk. Vandaag kijken we naar de bewoner als expert in zijn leven en naar
de ouders als ervaringsdeskundigen. De bewoner en zijn ouders hebben de
regie als volwaardige en gelijkwaardige partners in de zorg.
3. De zorg: vroeger was de zorg hoofdzakelijk aanbodgericht. Vandaag staat Ter
Heide voor maatzorg, gewoon waar mogelijk, specialistisch indien nodig.
Vroeger waren de zorgoplossingen medisch, paramedische en pedagogisch.
Vandaag vertrekt Ter Heide vanuit een holistische zorgvisie en staat Ter Heide
voor interdisciplinaire - en omgevingsoplossingen.
4. De organisatie van de zorg: vroeger was de zorg hiërarchisch en piramidaal
georganiseerd. Vandaag is de zorg bottum up ingericht en
geresponsabiliseerd. Vroeger beschouwde Ter Heide zich als een deskundig
eiland. Vandaag staat Ter Heide voor samenwerking, complementariteit en het
bouwen van netwerken rond de bewoner. Vroeger stond de
instituutsgedachte centraal. Vandaag is voor Ter Heide zorg thuis
complementair aan zorg in Ter Heide.
5. De financiering van de zorg: vroeger werd Ter Heide gesubsidieerd. Vandaag
brengt de bewoner zijn financiële en personele rugzak mee.
Het Ter Heide van vandaag wil dat tikkeltje meer zijn dan een voorbeeldorganisatie
voor mensen met een beperking en een complexe ondersteuningsnood.
Paul Geypen bedankt iedereen die op de een of andere manier betrokken geweest
is bij de groei van Ter Heide.
Er wordt door Rita Jaenen en Herwig Vaes, een mama en een broer van een
bewoner, het woord genomen.
De nieuwe Gezel van de huiskunstenaar Tejo Van Den Broeck wordt onthuld. Deze
gezel legt de unieke en gelijkwaardige relatie tussen de gasten, ouders en Ter Heide
vast in een beeld.
OFFICIËLE OVERHANDIGING VAN DE TITEL “KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ” DOOR
DE HEER JOS LANTMEETERS, GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE LIMBURG
Naar aanleiding van 50 jaar Ter Heide werd de titel van “Koninklijk” aangevraagd.
Dit betekent dat er een dossier aan Zijne Majesteit de Koning moet worden
overgemaakt. Op 3 augustus 2020 heeft de Koning beslist om aan Ter Heide/IGL de
titel van Koninklijk maatschappij toe te kennen.
HET NIEUWE IGL: KENNISNEMING
Er wordt door Yves Moriën een toelichting geven over IGL.
IGL heeft een geschiedenis van meer dan 50 jaar, het is opgericht in 1967, en is nog
steeds een unieke opdrachthoudende vereniging in Vlaanderen.
Bij de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst in 2019 was het signaal klaar
en duidelijk: IGL moet zich heruitvinden. Het moet meer kunnen zijn dan een louter
beheer van haar instellingen. Er wordt een toegevoegde waarde verwacht voor

haar aandeelhouders. Men verwacht– gelet op de tijdsgeest – dat er een zeer
gespecialiseerde dienstverlening voor de kwetsbare inwoners van de gemeenten
wordt aangeleverd, met inbegrip van hun personeelsleden, met een
gezondheidsprobleem, die dagelijks instaan voor hun inwoners.
IGL is een netwerkorganisatie die expertise samen wil brengen in een operationeel
verhaal dat direct impact heeft op het welzijn van de kwetsbare burger in onze
gemeenten.
De nieuwe ambitie van IGL is dus om tegen 2024 twee zaken te realiseren
1. Een ambitie richting haar vennoten: een zichtbare en voelbare expertise aan
leveren voor de kwetsbare inwoners op het vlak van leven, wonen en werken
2. Een tweede ambitie is het realiseren van een interne transformatie: op het
vlak van haar structuur, cultuur en uiteraard ook in de kernprocessen en
ondersteunende diensten.
De nieuwe visie wordt toegelicht en het team wordt voorgesteld door Frank Smits,
Kathleen Mertens, Yves Moriën, Nadine Dethier Elke Gilissen en Katrien Geukens.
Yves Moriën en Hanna Zawierucha lichten de tweede ambitie van IGL toe, het
tastbare verschil maken voor onze vennoten en dat op basis van onze opgebouwde
expertise in samenwerking met partners.
BURGEMEESTER
De burgemeester van Genk, Wim Dries, neemt het woord in naar van alle
burgemeester van de gemeenten waar de campussen van IGl gevestigd zijn.
AFSCHEID VAN DE SECRETARIS (PENSIONERING).
Mustafa Harraq bedankt Henri Vandermeulen, secretaris van IGL sinds 1994.
MEDEDELING
De volgende algemene vergadering vindt plaats op donderdag 23 juni 2022
(jaarverslag 2021)
SLUITING VAN DE VERGADERING
Een afdruk van de gebruikte presentatie is toegevoegd als bijlage bij dit verslag.
Opgemaakt te Zonhoven, op 22 april 2022 en ondertekend door de leden van het
bureau.
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