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Als een order met vijzen klaar is, pakken we ze steeds in in kleine of grote dozen. 
Vanaf nu zetten we steeds deze doosjes allemaal mooi opgestapeld op de pallet. 
We pakken ze  niet meer in in nog grotere dozen, omdat deze moeilijk stapelen. 

 VRAAG

Chris heeft besloten om niet terug te komen omwille van persoonlijke redenen

Evelien is onze nieuwe collega sinds september

Naar aanleiding van het vertrek van Chris en het begin van Evelien is een 
nieuwe IC-verdeling gebeurd. De cliënten die een nieuw invividueel 
contactpersoon krijgen, zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Dieter meldt dat als er vragen zijn over het overlijden van zijn vader, je die mag 
stellen aan de begeleiding. Alle steunbetuigingen vanuit Actio hebben Dieter heel 
veel deugd gedaan.

Als je klaar bent met eten of drinken in de grote eetruimte, zet dan je afwas in 
het afwasmachien in de keuken en niet meer in de plastieke bak. Voor de 
keuken wachten we nog op het aanrechtblad om deze verder af te werken.    
Het afwasmachien werkt al wel.

Wie wordt graag een broodjeshaler? Laat het weten aan Evelien.
Als je graag een broodje wilt bestellen, vul je een briefje in dat je vindt op 
de kast in de postruimte en hang je op het white-board op de juiste dag 
(ook in de postruimte)

In de inkomhal kan je op de computer de dagplanning vinden en extra 
informatie. Je mag steeds aan de begeleiding vragen je hiermee te helpen.

ALGEMEEN

De website Actio verhuist en Actio online worden vervangen door één 
algemene website tegen het einde van het jaar. Deze gaat werken met een 
login systeem en op de website zal de actio clubhuis kalender komen, de 
verslagen van de werkingsgesprekken, sluitingsdagen, foto's...

David vraagt verduidelijking over het ontsmetten van de toiletten. 

           Als er roze poetsoekjes liggen, ontsmet je met een roos poetsdoekje. Als de roze    
poetsdoekjes op zijn, gebruik je de papieren doekjes.  Er moeten dan nog wasmanden komen 
in de toiletten  komen.

 
Niels zou graag nog een flessen etiketteren en enveloppen stempelen 
David vraagt wanneer we terug flesjes gaan vullen met brillenbadvloeistof. Op dit 
moment zijn we folders aan het bussen en vijzen aan het verpakken. Van de flesjes 
hebben we afgelopen periode er veel gevuld. Dit komt terug op de agenda als de 
andere dringende opdrachten afgelopen zijn.
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Steven (en de andere aanwezigen) vinden het online inschrijvingssyteem voor de 
clubhuisactiviteiten omslachtig omdat je elke keer opnieuw de activiteit moet open 
doen en je emailadres moet invullen. het zou beter zijn om een volledig overzicht te 
hebben waarin je kan aanvinken. 

David ( en de andere aanwezigen )zij heel blij met de ontbubbeling en dat het 
mondmasker niet meer gedragen moet worden.
Hij vindt dat we goede stagiaires hebben
Niels is tevreden met zijn taken
Assia (stagiaire) is blij met het goede contact met de cliënten en het team. Ze is tevreden 
over zichzelf dat ze minder verlegen is dan in het begin van de stage.
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