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Mededelingen:
ARBEIDS
WERKING

Als je online besteld herinneren we er jullie aan om via Trooper te bestellen, je kan dat
via deze link https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/actio. Voor elke aankoop via
deze link, krijgt Actio centen zonder dat jij er extra voor betaalt. Als dit niet duidelijk is,
vraag je aan de begeleiding om dit uit te leggen
Voor het inpakken van de vijzen werken we nu samen met den Atelier. Er wordt bij den
Atelier geleverd en opgehaald voor onze 2 projecten samen. Dit is gemakkelijker voor
Pardaen en we krijgen veel complimenten voor onze samenwerking

PLANT

We gaan een lijst maken met korte taakjes van bv. 10, 15 of 30 min en deze als een lijst
ophangen met velcro. Als je klaar bent met de taken op je agenda en het is nog geen tijd
voor pauze, kan je zelf een taak kiezen, eraf nemen en in het bakje ernaast leggen en
deze taak doen. Als je ideeën voor taken mag je ze aan Evelien doorgeven. Vbn. zijn:
schrijf een compliment op voor elke collega en geef deze af, vraag of je een collega kan
helpen, stofwebben wegdoen, drank bijvullen....
Bij de bijstand op het einde van de dag merken we dat er soms ruimtes volledig worden
aangeduid dat ze klaar zijn, maar dat dit niet is. De vraag wordt gesteld hoe dit komt en
wat we eraan kunnen doen? Je mag je feedback hierover geven aan Anke. De feedback
uit de groep van het werkingsgesprek is dat de lijst te lang is en zo demotiverend werkt,
het voorstel is om hem in 2 apart lijsten te verdelen en met 2 personen te doen.
Sommige omschrijvingen zijn onduidelijk , bv. over welke hal het gaat. Van andere taken
ziet men niet echt het nut, zoals bv. de lichten van de wc's uitdoen als er toch nog
mensen naar het toilet gaan. We gaan de lijst herbekijken, maar als je nog tips hebt, geef
ze dan aan Anke.
Hellegat hof, de zomerbar, gaat terug open vanaf 18 mei tot en met 18 september. Ze
gaan de 2 kleine werkruimtes gebruiken als bar en keuken. Ze kunnen deze ruimtes
binnen langs een buitenzijdeur, dus zij komen niet bij ons in het gebouw. Er gaat een
goede samenwerking zijn. Actio krijgt hiervoor een vergoeding, dus is dit een win-win
situatie
Het gebouw over onze inkomdeur met garagdeur, Koen's huisje, gaat in het voorjaar
afgebroken worden omdat het gebouw niet meer in orde is. Er gaat in de plaats een
nieuwe fietsstalling komen.

CLUBHUIS

Bij de knutselactiviteiten voor het maken van decoratie zijn er weinig
inschrijvingen. De vraag is wat hoe dit komt. Hierbij zijn Bartek en Aksel
meteen meer gemotiveerd en gaan zich er de volgende keer voor
inschrijven. Mieke is minder gemotiveerd omdat ze soms haar creatie
niet afkrijgt, als er meer een vrije atelier georganiseerd kan worden, kan
ze het daar afwerken. Ze vindt het moeilijk als haar werk opgehangen
wordt omdat ze het meestal niet goed genoeg vindt. Als jezelf nog een
andere reden hebt of aanvulling, mag je deze doorgeven aan Evelien.
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COLLEGA'S

De nieuwe doelgroepmedewerkers zijn:
Loick Peeters: hij is gestart 16/3 en komt woensdag namiddag en vrijdag namiddag
naar het clubhuis
Charlotte Vanlommel : start 13/4 en komt woensdag voormiddag
Samuel De Vleeschouwer : start 18/3 en komt vrijdag namiddag

Mieke vraagt of ze met een busopdracht de lijnbus mag nemen kort na 12u. Dit is steeds af te
spreken met de begeleiding die je op die moment begeleidt.

VRAAG

Mieke doet graag vijzen verpakken en folders bussen. Ze is ook tevreden met het nieuwe
gebouw en de ruimte

POSITIEF

Jeroen is heel blij met het nieuwe gebouw en de ruimte dat we er hebben
Bartek gaat graag zwemmen
Aksel vindt dat er een goede sfeer is. Hij doet graag vijzen verpakken en folders bussen.

Het volgende werkingsgesprek is maandag namiddag 25 april
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