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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 11 december 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Irene Hoppe,  

Wim Beeldens 
Verontschuldigd: Tony Bresseleers, ondervoorzitter; 
 
 
 

1. Goedkeuring verslag 27/11/2017  

De verslagen worden goedgekeurd. 

 
2. Data vergaderingen 2018 

De lijst met de data van de vergaderingen van de verschillende bestuursorganen wordt vastgelegd. 
Voor het DC zal maandag 24 december voorlopig vervangen worden door vrijdag 21 december om 
13u. 
 

3. Gunninverslag samenwerking sociaal secretariaat. 

Voor de samenwerking met een sociaal secretariaat werd een bestek opgemaakt voor een nieuwe 
overeenkomst van 3 jaar. Na een eerste publicatie waren er geen inschrijvingen. Bij herneming heeft 
1 bedrijf een offerte ingediend, CEVI. Volgens het gunningverslag (meegestuurd in bijlage) voldoet de 
offerte aan de voorwaarden van het bestek en kan er gegund worden aan CEVI tegen het 
inschrijvingsbedrag van € 12.559,13/jaar. De éénmalige opleidingskost werd niet meegerekend omdat 
deze niet meer nodig is. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de gunning en legt dit voor aan de Raad van Bestuur van 11 januari 
2018. 
 

4. Formulieren functionerings- en evaluatiegesprekken 

In het kader van het herschrijven van het volledige personeelsstatuut werd ook aandacht besteed aan 
het systeem van functionerings- en evaluatiegesprekken. Er zal meer aandacht besteed worden aan 
documenten die op maat gemaakt zijn volgens de effectieve functies. In het verleden was er slechts 1 
document dat voor iedereen moest gebruikt worden, ongeacht de aard van de functie. In de nieuwe 
documenten wordt een onderscheid gemaakt per dienst, en voor sommige diensten nog volgens 
aparte taken. 
De documenten werden ook bezorgd aan de vakbonden. Er zijn geen opmerkingen gekomen. Er wordt 
wel gevraagd om bij het eerste gesprek aan alle medewerkers te vragen wat ze van de nieuwe 
documenten vinden. Er zal gestart worden met de gesprekken in het voorjaar van 2018. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de nieuwe documenten. Deze zullen nog officieel voorgelegd worden 
aan de Raad van Bestuur en het HOC.  
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5. Resultaten onderzoek luchtkwaliteit Airbezenproject. 

In Oost-Vlaanderen werd onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. Met aardbeiplanten werd 
gemeten hoeveel fijnstof er aanwezig is. In totaal werden in onze regio meer dan 400 plantjes 
geplaatst op verschillende locaties. Ibogem had op elk park een plantje staan in de maand mei. De 
resultaten zijn nu bekend. Op alle parken is het gehalte fijnstof boven de normale waarde. 

 

 
6. Varia 

 
 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op vrijdag  22 december om 13u00.  
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


