DIRECTIECOMITE
27 april 2016
Lijst van de beknopte beslissingen

1. Ontwerpnotulen directiecomité d.d. 23 maart 2016
De notulen d.d. 23 maart 2016 2016 worden goedgekeurd.
2. Algemeen - Sociale dialoog
Het directiecomité neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft bij
de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen.
3. t.e.m. 26. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
27. Personeel Operaties - Tijdelijke waarneming functie Diensthoofd bij langdurige afwezigheid
Het directiecomité beslist de functie van diensthoofd Operaties tijdelijk vacant te verklaren en te laten
invullen onder het stelsel van waarneming van een hogere functie overeenkomstig artikel 65 van het
administratief statuut dan wel artikel 64 van het contractueel reglement, onder volgende cumulatieve
voorwaarden:
1) zodra het management kennis neemt van het feit dat de functiehouder afwezig is of afwezig zal
zijn,
2) en het management van oordeel is dat de functie dient te worden ingevuld opdat de goede
werking van de dienst kan worden geborgd
3) en het management meent dat de oplossing kan geboden worden door de functie te laten invullen
onder het stelsel van waarneming van een hogere functie.
Onder die omstandigheden gelast het directiecomité het management om binnen de organisatie van
IVAGO op zoek te gaan naar de werknemer die het meest geschikt is om de functie van diensthoofd
Operaties in te vullen, met recht op een waarnemingstoelage overeenkomstig artikel 66 van het
administratief statuut, dan wel artikel 65 van het contractueel reglement.

28. t.e.m. 29. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
30. SOS - SAP Operationele ondersteuning personeel Financiën
Het directiecomité keurt goed dat Sigrid De Ruyck en Sandra Rijnhart vanaf 7 april 2016 worden
ingezet als SAP projectmedewerkers, ter operationele ondersteuning van het personeel op de afdeling
Financiën, op basis van een tijdelijk contract met ECOV nv.
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28. AEC - Project Eastman - Aanstelling projectingenieur
Gezien er vandaag binnen de structuren van IVAGO geen medewerkers aanwezig zijn die voor de
opdracht omschreven in de toelichting kunnen worden ingezet, wordt beslist de vraag te stellen aan
ECOV nv om vanuit ECOV nv een projectingenieur aan te stellen.
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