verslag werkingsgesprek
MEI 2022

Mededelingen:
ARBEIDS
WERKING

het potje met balpennen in de grote werkruimte wordt geregeld aangevuld, maar het potje is
na een paar dagen weer leeg. Je mag zeker een balpen lenen, maar probeer ze op dezelfde
plaats achter te laten. Als je een balpen wilt met je naam op om te bewaren in je postbakje, kan
je dit aan Ellen vragen
Als je een idee hebt voor op het takenbord in de grote werkruimte, mag je dit aan Evelien
doorgeven
Als je een verlofaanvraag hebt voor de komende maanden en juli en augustus, vragen we om
dit zo snel mogelijk aan te vragen. Dit maakt de zomerplanning voor de begeleiding
gemakkelijker
op de computer in de inkomhal vind je bij de pagina arbeidswerking een pagina waar je een
idee kan schrijven voor het werkingsgesprek. Dit kan je doen als je denkt dat je je idee gaat
vergeten of als je niet aanwezig gaat zijn op het volgende werkingsgesprek
de agenda's zijn soms heel vol. De vraag van de begeleiding is of het voor jullie nog nodig is om
na elke pauze erin te noteren dat je je handen moet ontsmetten en voor het einde van elk
dagdeel om je materiaal en tafels te ontsmetten. Uit de groep komt het voorstel om enkel 's
morgens in één taak te vermelden om handen, materiaal en tafels te ontsmetten. Dit wordt nu
automatisch gedaan. Het blijft wel belangrijk om dit te blijven doen! Je mag je mening hierover
mailen naar Anke of de Actio mail tav. Anke
De was opvouwen en daarna op de juiste plaats leggen is voor sommige cliënten moeilijk. Zou
het helpen om een tekentje/symbooltje op elke vod te zetten? Aksel vindt dit een goed idee,
voor Dieter, David en Michaël is dit niet nodig. Je mag je mening hierover geven aan Evelien.

Daniël is gestopt bij Actio

COLLEGA'S

Bram stopt eind juni bij Actio, 22 juni om 11u wordt er een afscheidsdrink georganiseerd. Bram
gaat in Turnhout wonen en de afstand is voor hem te groot om naar Actio te blijven komen
Emily Meeuwsen is 9 mei gestart bij Actio. Ze komt één maal per week naar het clubhuis,
afhankelijk van welke activiteit het is. Ze wordt graag aangesproken met Em (afkorting van Emily).
Em komt eens proberen bij Actio en beslist nadien of ze blijft komen.
Vincent Deprez is 10 mei gestart bij Actio, hij doet stage tot eind juni. Hij komt
dinsdagvoormiddag naar de arbeidswerking en gaat na zijn middag eten naar den Atelier.
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Michaël B is blij dat we bij Actio geen mondmasker meer moeten dragen (behalve tijdens het vervoer)
Michaël B vond het heel fijn om zijn verjaardag op Actio te vieren met een barbecue. het was goed
georganiseerd, gezellig en lekker.
POSITIEF

Aksel vindt de werksfeer heel goed, het afwisselend werk met nieuwe taken
Vincent vindt ook de sfeer heel goed

TE VERBETEREN

Aksel en David vinden het niet aangenaam dat het busje de rode fiat regelmatig naar de garage moet
en hersteld moet worden. Dit is een ouder voertuig. Actio gebruikt voornamelijk de rode fiat omdat dit
busje geen lift heeft en de andere projecten hebben meer nood aan een lift voor rolstoelgebruikers. Er
wordt zoveel mogelijk een vervangvoertuig voorzien als de rode fiat naar de garage is.

David vond de opdracht jetons inpakken voor de stad Antwerpen een fijne opdracht en vraagt of we dit
terug mogen doen voor de zomer van Antwerpen. We hebben hierover nog geen informatie.

VRAAG

Dieter vraagt of we eens een barbecue kunnen doen in de reflectieweek in plaats van een brunch. Ellen
bekijkt of dit een mogelijkheid is voor in september.
David vraagt of er al een mogelijkheid is voor een welkomstfeest voor het netwerk bij Actio. De
begeleiding bekijkt dit verder en houdt jullie op de hoogte als we hier plannen over maken.

sluitingsdagen zijn te vinden op de computer in de inkomhal en op de website

AANDACHT

23 mei
26 mei
27 mei
6 juni

volgende werkingsgesprek op woensdag namiddag 29 juni 2022
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