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STAGES

 

PLANTEARBEIDS
WERKING

We zijn bezig het huishoudelijk reglement aan te passen. Vanaf dat dit is aangepast, wordt het 
gebracht op een werkingsgesprek en wordt het rond gestuurd met de aangepaste regels. Een 
onderwerp dat behandeld wordt is dat vanaf nu relaties mogen op actio. Er gaan duidelijke 
afspraken rond gemaakt worden die je gaat kunnen terug  vinden  in het huishoudelijk 
reglement. Als je er vragen over hebt, mag je steeds de begeleiding aanspreken.

Het "Achter de schermen" luik van de  actio website gaat vanaf 1/3 online.                             
Vanaf dan kan je een account aanmaken en kan je toegang krijgen tot de info.                          
Op dit achter de schermen luik staan praktische zaken, maar ook zaken zoals foto’s van 
activiteiten. We laten daarom enkel en alleen cliënten toe op dit platform én mensen uit je 
netwerk indien zij deze info ook nodig hebben.

Verlofaanvragen kan je vanaf 1/3 digitaal via de website aanvragen. Het is geen 

verplichting, het kan ook nog steeds op papier. Als je er vragen over hebt, mag je 

steeds de begeleiding vragen om je te helpen.

We hebben een C0²-meter. Deze staat steeds 10 dagen in een ruimte om de 

luchtkwaliteit te testen. Afhankelijk van de kwaliteit wordt er meer of minder 

verlucht.

Vanaf vrijdag 18/02 is het code oranje. Het VAPH heeft momenteel hierover nog niet 
gecommuniceerd. We weten dus nog niet of er ook voor ons versoepelingen komen. We 
hopen natuurlijk van wel en houden iedereen, van zodra we meer weten, op de hoogte

 

 

Stagiaire Roxanne is gestart . zij begeleidt het soepatelier, Soetewey, creatief 
atelier(woensdagvoormiddag) en clubhuisactiviteiten

       CORONA



PAGINA 2 VAN 2

 

 

 

COLLEGA'S
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We heten 2 nieuwe collega doelgroepmedewerkers welkom:
Andreas Van Houtven : start 1/3 met een 1 op 1 begeleiding op dinsdag namiddag.
Loick Peeters: is vroeger al eens naar de arbeidswerking gekomen, maar gaat dit nu niet meer doen, 
hij gaat starten in het clubhuis op woensdag en vrijdag namiddag. De startdatum is nog niet gekend.

 

Dieter vraagt wie er graag nog elke maand een individuele kalender krijgt. Hij wilt deze taak elke 
maand op zijn agenda om voor zichzelf een kalender te maken

 
VRAAG

 

POSITIEF

Het volgende werkingsgesprek is donderdag voormiddag 17 maart

Dieter en Michelle melden jullie het fijne nieuws dat ze een koppel zijn. Als jullie vragen 
hebben, mag je ze aan de begeleiding stellen.

 
Bartek vindt iedereen positief en vriendelijk

 
Nataja is heel blij met de nieuwe stagiaire Roxanne en de begeleiding

 
Bram doet graag administratief werk

TE VERBETEREN

Steven is niet tevreden doordat er nu een chirurgisch mondmasker gedragen moet worden
Nataja laat weten dat ze het soms moeilijk heeft en dan veel nadenkt. Ze kan dan 
vergeetachtig zijn
Bram vond dat de zomerbar niet duidelijk communiceerde over hun openingsuren, dit 
stoorde doordat de klanten ons aanspraken als de zomerbar gesloten was
Dieter mist Maarten nu hij minder komt


