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Vanaf 2000 hebben de drinkwateractiviteiten binnen TMVW een duidelijke groei gekend. Aansluitend heeft de
zuivere intercommunale zich ontwikkeld tot multi-service bedrijf, actief in sanering, beheer sportinfrastructuur
en het leveren van een brede waaier aan ondersteunende diensten aan gemeenten, steden, publieke en
andere maatschappelijk actieve actoren.
De man die hier onomstotelijk voor gezorgd heeft is algemeen directeur Ludy Modderie, die de afgelopen jaren
de architect en bouwmeester geweest is van dit succesverhaal. Ludy Modderie heeft TMVW uitgebouwd van
een bescheiden drinkwatermaatschappij naar een dynamisch publiek multi-service bedrijf dat de groep
FARYS|TMVW is geworden. Hij heeft besloten om per 1 september onze groep te verlaten. Wij willen hem
hierbij namens iedereen betrokken bij TMVW en de operator FARYS, uitdrukkelijk bedanken voor zijn tomeloze
inzet en zijn immens werk. FARYS|TMVW zal hem niet snel vergeten.
Op voorstel van de Raad van Bestuur van TMVW zal Marleen Porto-Carrero vanaf maandag 17 oktober
2016 als nieuwe algemeen directeur van TMVW deze dynamische ontwikkeling verder zetten. Samen met
haar team zal zij er ongetwijfeld voor zorgen dat TMVW en FARYS zich verder als trendsetters profileren.
Marleen Porto-Carrero (58 jaar) heeft de voorbije 10 jaar als bestuurder-directeur een gelijkaardige
eindverantwoordelijkheid opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn te Gent. Zij is bovendien geen
onbekende voor TMVW, waar zij in 1993, als een van eerste via een extern bureau, werd aangetrokken als
personeelschef. Tussen 2000 en 2005 was Marleen Porto-Carrero als adjunct algemeen directeur
verantwoordelijk voor diverse beleidsdomeinen binnen TMVW: financiën, verkoop, personeel, organisatie,
informatica, kwaliteit en interne audit.
Deze inzake kennisdomeinen brede ervaring ontwikkelde zich vanaf een opleiding als psychologe (Gent, 1982),
met onder andere een postuniversitaire specialisatie in de psychoanalyse (Leuven, 1988). Dit verklaart
ongetwijfeld de eerste werkervaringen binnen de private sector als therapeutisch coördinator (PC Eeklo, 1982
– 1989) en aansluitend human resources assistent (Philips Brussel, 1989 – 1993).
De ruime mix aan knowhow, met bovendien duidelijke ervaring binnen de publieke context op diverse niveaus,
laat Marleen Porto-Carrero ongetwijfeld toe om samen met het bestuur en de diverse vertegenwoordigers, de
vennoten en hun inwoners en klanten, de partners en de medewerkers ook naar de toekomst een boeiend
verhaal te schrijven.
Ook in de korte overgangsperiode tot medio oktober wordt de dienstverlening van FARYS|TMVW vanuit de
directie adequaat en kwaliteitsvol verzekerd.
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