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Beste Flegapost-lezers,

Van harte welkom bij een nieuwe zomerse versie van het tweejaarlijkse krantje van Flegado.
Wat staat er deze editie allemaal op de planning? We beginnen met een interview met de
nieuwe teamverantwoordelijke van team 3, Sander Schokkaert. Sinds begin december heeft
Flegado een tovertafel. De Redactie stond te popelen om deze eens uit te testen en voorziet
jullie graag van foto’s en een woordje uitleg. Ook stond de grote opening van Bar Boerderie
op de planning! Op deze feestelijke aangelegenheid konden we uiteraard niet ontbreken.
Bovendien brengen wij dit jaar verslag uit van de kaas- en wijnavond en maken we reclame
voor ons tuinfeest, alvast allen welkom!
Afsluiten doen we met onze gespot-pagina en we vroegen deze editie Freddy Moens van
team 2 een prachtige tekening te maken om onze Flegapost extra in de kijker te zetten.

Veel leesgenot en geniet van een prachtige zomer,

De Redactie

Liesbeth – Mark – Glenn – JP – Kos – Eline

Uitgelicht: interview met de nieuwe
teamverantwoordelijke
Sinds 10 december 2018 heeft team 3 van de dagondersteuning van Flegado een nieuwe
teamverantwoordelijke, namelijk Sander Schokkaert. Voor velen onder de cliënten en
collega’s is Sander al reeds lange tijd een gekende naam. Onze redactie wist hem te strikken
voor een gesprek.
Een opwarmertje, Sander: hoe groot ben jij?
2,05 m.
Waar heb je gewerkt voor je in Flegado begon?
Mijn eerste werkervaringen heb ik opgedaan door middel van vakantiewerk. Zo heb ik onder
andere jaren prei geplant bij mijn nonkel en bureauwerk gedaan bij Devos&Lemmens.
Daarnaast heb ik nog een jaar bij de slagerij gewerkt. Daarna ben ik in Flegado terecht
gekomen.
Je hebt eerst een aantal jaren in de woonondersteuning gewerkt. Wat is voor jou het
grootste verschil tussen werken in de woon- en dagondersteuning?
Ik heb eerst stage gedaan in de dagondersteuning, bij Christophe Wille in team 2. Een jaar
later heb ik vakantiewerk gedaan in de woondersteuning. Nadien heb ik een
vervangingscontract gedaan in team 1, bij Jo.
Het grote verschil tussen de twee afdelingen zijn de werkuren en de jobinhoud. In de
woonondersteuning heb je meer de zorgende kant: de maaltijden begeleiden bijvoorbeeld.
De cliënten zijn over het algemeen wel dezelfde.
Moest je lang nadenken voordat je de beslissing nam om over te stappen van de woonnaar dagondersteuning?
Ja, hier heb ik toch lang over nagedacht. Er waren veel vacatures in de loop der jaren, maar
toen deze kans vrijkwam, heb ik niet lang nagedacht. Het was de juiste kans op het juiste
moment. Ik was klaar om iets anders te doen.
Waarom heb je voor deze job gekozen?
Er zijn een aantal redenen waarom ik voor deze job gekozen heb: eerst en vooral voor de
jobinhoud. Ik dacht altijd dat ik een goed overzicht had van de taak van een
teamverantwoordelijke, maar dat was niet het geval. Blijkbaar komt er meer bij kijken dan ik
dacht. Daarnaast kijk ik uit naar de uitdaging om het team en de cliënten te coachen en
boeiende casussen te behandelen. Ook de werkuren spraken mij aan. Het mooie is dat ik
binnen dezelfde voorziening kan blijven werken. Bovendien is team 3 een jonge, dynamische
ploeg waar een toffe sfeer hangt.

Sinds wanneer werk je in team 3?
Ik heb eerst de kans gekregen om mij in te werken bij Katleen en Greet. Zij hebben mij hier
goed in begeleid: toen ik hier startte, kon ik er direct invliegen. 10 december ben ik hier
officieel gestart.
Doe je deze job graag? Ben jij graag teamverantwoordelijke van team 3?
Ja, zeer graag. Ik doe het nu bijna 4 maanden. Er gebeuren nog veel zaken die wennen zijn.
Elke dag, elke week leer ik nog veel bij. Elke dag blijft vernieuwend. Er zijn ook zeer veel
keuzeactiviteiten, een groot aanbod en ik probeer overal eens mijn hoofd binnen te steken.
Aan wat heb je het langste moeten wennen aan jouw nieuwe job?
Dat is een goede vraag. Ik ben natuurlijk nog niet zo lang bezig, dus het is allemaal nog wat
wennen. Het is nieuw voor mij om dagelijks mijn boterhammen mee te nemen. ;) Vroeger
had ik wisselend werkuren, het was een ander levensritme. Bovendien leer ik hier andere
collega’s kennen en zijn er een pak meer cliënten in de DO dan in de WO. Ook de
verwachtingen liggen anders van zowel collega’s als cliënten. Ik heb een andere rol nu.
In de WO volgde je het ritme van de bewoners, je bent daar een deel van het thuisgevoel.
Wat vind je het uitdagendste aan deze job?
Op dit moment: het ontdekken van de verwachtingen en hiermee aan de slag gaan. Dat is
zeer dynamisch en zal blijven evolueren. Er zullen telkens anders zaken primeren, maar om
nu specifiek één taak naar voren te schuiven, dat is moeilijk.
Heb je al moeilijke vergaderingen meegemaakt?
Elke maandagochtend ;). Moeilijke vergaderingen heb ik nog niet meegemaakt, nee, wel al
moeilijke momenten in vergaderingen. Als je net nieuw bent, gaat alles heel snel. Je moet
weten over wat het gaat en de nodige kennis vergaard hebben.
Neem je de laptop mee naar vergaderingen? Gebruik je deze regelmatig?
Doorgaans neem ik mijn laptop niet mee. Enkel op de teamvergaderingen gebruik ik hem,
omdat ik het verslag niet meer afdruk om papier te besparen. Op maandagochtend, tijdens
de stafvergadering, maakt Katleen het verslag. Dan heb ik mijn laptop niet nodig. Bepaalde
andere vergaderingen, zoals Bar Boederie, gebruik ik hem, omdat ik verslaggeving maak.
Voor administratie, facturatie en dergelijke is de laptop onmisbaar.
Heb je al voor moeilijke beslissingen gestaan?
Ja, moeilijke momenten tijdens vergaderingen hangen regelmatig samen met moeilijke
beslissingen. Ik fiets altijd naar huis, het ideale moment om mijn hoofd leeg te maken.
Ik merk wel dat ik meer met het werk thuis bezig ben dan vroeger. Dat is niet altijd aan
negatieve zaken gelinkt. De positieve dingen neem ik zeker en vast ook mee naar huis!

Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Dat is een moeilijke vraag, omdat ik over de jaren al in verschillende teams en afdelingen
heb gewerkt. Als ik zelf mag kiezen, hoop ik over 5 jaar nog steeds teamverantwoordelijke te
mogen zijn van team 3. Ik denk dat deze functie iets dynamisch zal zijn en mee zal evolueren.
Ik zie mezelf nog in dezelfde rol, maar hoe deze rol ingevuld zal zijn … Wie zal het weten?
Een vraag om af te sluiten: tot wanneer ga je hier werken?
Tot als ik de lotto win!
Bedankt voor het boeiende gesprek en nog veel succes!
De redactie

De Tovertafel: getest en goedgekeurd!
Sinds begin december is Flegado in het bezit van een gloednieuwe tovertafel. De Redactie
stond te popelen om deze uit te testen en maakte voor de Flegapost een verslag.
De tovertafel kort uitgelegd:
Wat?
De tovertafel is een projector waarmee je verschillende spelletjes en lichtprojecties kan
afbeelden op een tafel of op de grond. De spelletjes worden gespeeld door aanrakingen met
de handen. Bijvoorbeeld: er rijdt een trein op een spoor. Wanneer je op de trein tikt, begint
hij sneller te rijden. Soms vliegen er stenen van de wagon. Hierop moet je tikken om ze te
doen verdwijnen vooraleer de trein ertegen rijdt.
Waar?
Momenteel hangt de tovertafel in groep 1 van team 1. Wel zijn er nog andere
aanhangpunten binnen Flegado geplaatst, onder andere in team 3, in de kiné/ergo-ruimte,
in de vergaderzaal in de woonondersteuning, etc.
Wanneer?
Om de tovertafel te kunnen gebruiken met jouw groep, moet je deze eerst op voorhand
reserveren bij de teamverantwoordelijke van team 1. De tovertafel kan gebruikt worden in
de voormiddag met de ka of in de namiddag met de basisgroep.
Wie?
De tovertafel is voor iedereen toegankelijk! Meestal wordt dit in groep gespeeld.
Waarom?
Om interactieve spelletjes mee te spelen. Sommige cliënten beleven eerder in plaats van
actief deel te nemen aan de activiteit. Er zijn verschillende spelletjes dat je kan spelen met
de tovertafel. Bij elk spel heb je andere vaardigheden nodig. Zoals bijvoorbeeld
reactiesnelheid, concentratie, oog-handcoördinatie, …
Besluit?
We kunnen de tovertafel aan iedereen aanraden. Het is een zeer fijne activiteit om uit te
proberen. Er zijn verschillende spelletjes, op verschillende niveaus dat je kan uitproberen,
dus er is voor elk wat wils!
De Redactie

Allen daarheen: Tuinfeest!

T’is gebeurd: Kaas- en wijnavond 2019
Zaterdag 23 februari 2019 was het weer zover: Flegado’s jaarlijkse Kaas- en wijnavond! Op
deze avond konden de mensen weer smullen van een kaas- of vleesbord in het gezelschap
van een heerlijk glaasje wijn. De mensen waren het er ook dit jaar weer over eens: het was
een zeer smaakvolle en gezellige avond.
Bij binnenkomst kregen de mensen een aperitief voorgeschoteld: een glaasje cava of
fruitsap. Nadien konden ze met hun bon een kaas- of vleesbord afhalen. Nog een klein
hongertje? Geen probleem! Dan konden ze gerust nog eens aanschuiven aan het buffet. Ook
aan de mensen die er jammer genoeg niet bij konden zijn, was er gedacht: zij konden een
schotel afhalen. Als afsluiter was er nog een dessertbuffet voorzien.
De mensen zaten verspreid over de refter en de sportzaal, die daags voordien werd
klaargezet door de cliënten en de begeleiding. Iedereen droeg zijn steentje bij!
Overal was een gezellige drukte waar te nemen. Het winkeltje stond er met ambachtelijke
producten van onze cliënten en bovendien was de tombola in geen mum van tijd
uitverkocht.
Maandag konden de cliënten en het personeel nog lekker nagenieten van al dat lekkers.
Tot volgend jaar!
De Redactie

Officiële opening van Bar Boerderie
25 mei was het zover! Bar Boerderie werd die dag officieel geopend. Na een testjaar, konden
we eindelijk echt van start gaan.
Nu horen wij jullie al denken: Bar Boerderie? Een woordje uitleg:
Bar Boerderie is een sociale bar waarmee Flegado de buurtbewoners zoveel mogelijk wilt
betrekken binnen haar voorziening. Zoals de naam het al kan verklappen, staat de bar in de
boerderij. Zo kan je gezellig iets komen drinken met het geluid van ezel Suzanne, de geiten
en kippen op de achtergrond. De cliënten houden de bar elke woensdag en zaterdag open
tussen 14u en 17u van 15 mei tot en met 30 augustus. Zij doen dit zo zelfstandig mogelijk.
Op deze manier kunnen zij volop hun talenten inzetten. Daarnaast mag het soms ook eens
iets specialer zijn en wordt er af en toe een evenement gepland. Voor meer informatie
verwijzen wij jullie graag naar het zomerprogramma op de volgende pagina.
En nu terug naar de 25ste: de officiële opening. Ondanks de buien in de voormiddag, brak de
zon toch door en stroomde het volk toe. De mensen werden ontvangen met een glaasje van
het nieuwe Bar Boerderie-bier van Leste, speciaal gemaakt voor de bar of fruitsap terwijl op
de achtergrond de Fanfare For Fun plechtig speelde.
Het volk kon genieten van heel wat lekkers. Er was namelijk casselerrib voorzien op de
barbecue. Daarnaast kon je aan de bar nog andere versnaperingen kopen. Ook op vlak van
drank was er voor elk wat wils. Van frisdrank tot Leste en Girardin.
Tegen het officiële gedeelte was het meeste volk toegekomen waaronder heel wat gekende
mensen zoals de brouwers van Leste, heel wat familie en vrienden van cliënten, … Het was al
zeer gezellig op de boerderij. Yvo Van Damme en Kris Mascaux hebben beiden het woord
genomen en nadien was het tijd om het bierflesje plechtig te openen en het glas te heffen
op het mooie project en zo de bar eindelijk officieel te openen.
Nadien volgde er een optreden van de coverband de Oorgans. Zij gaven de sfeer een extra
boost.
Ook het winkeltje was vertegenwoordigd. Hier kon je heel wat zelfgemaakte producten
(advocaat, confituur, Bar Boerderie-bier, kaarsen, kaartjes, …) kopen, gemaakt door de
cliënten van Flegado.
Het was één groot feest. Bedankt aan iedereen die erbij was!
De redactie

gespot

Freddy Moens, team 2

