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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3.  mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

4. de heer LUC Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn 

enerzi-i ds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 
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Werd een akkoord bereikt over de assessment-procedure voor de aanduiding van 
leidend consulenten voor de buitenafdelingen van de afdeling Bijzondere Jeugdbij- 
stand 

De afkaardiging van de overheid en de afvaardigingen van de twee vakbonden zijn 
het erover eens: 

- dat de datum van afsluiting van de inschrijving voor het assessment voor de 
aanduiding van leidend consulenten voor de buitenafdelingen van de afdeling Bij d 

zondere Jeugdbijstand zal vastgesteld worden op 15 september 1997; 

- dat de ambtenaren die geslaagd zijn voor de vereiste generieke competenties 
gedurende 7 jaar worden vrijgesteld van deelname aan de test van de generieke 
competenties. 

. - 

Brussel, 24 juli 1997 

DE AFVAARDIGING VAN DE RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NIS ATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese 
genheden, Wetenschap en 
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e Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 

r , 

LEDEN : d" 

/ 

~ i i i n a  Demeester - D{: Meyer 
Vlaams minister van ~inanciën, 
Begroting en ~ezondheidsbeleid 

Cultuur, Gezin en 
Welzijn 


