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Mensen • Bloemekee

Leen Vandeputte en 
Patrick Vandermersch      
nomineren  
Lieslot Vandenberghe

W
Caleidoscoop zet in 

elk nummer op vraag 
van collega’s een 

CLB-medewerker in de 

bloemetjes. Wil je een 
van je collega’s  

bedanken? Heeft  

iemand op jouw CLB 

net haar eerste jaar 
glansrijk achter de 

rug? Is er een collega 
die jou op het CLB 
steeds met raad en 

daad bijstaat?
    

Stuur je nominatie en 

een paar zinnen uitleg 

naar hoofdredactie@
caleidoscoop.be. We 

kiezen telkens een 

inzending en bezorgen 

je een ruiker bloemen 

waarmee je je collega 
kan verwennen.

Leen en Patrick  

zetten Lieslot in  

de bloemetjes.

WIE ZIJN LEEN EN PATRICK? 

Leen en Patrick zijn P’s in Vrij CLB 

Trikant, afdeling Roeselare.

HOE LEERDEN ZIJ LIESLOT KENNEN? 

Lieslot, Lotje voor de collega’s, is onze ICT’er 

en manusje-van-alles. Toen Leen als nieuwe 

medewerker 10 jaar geleden startte, was  

Lieslot de eerste persoon met wie ze kennis-

maakte. Lotje maakt iedere nieuwe collega 

immers wegwijs in het reilen en zeilen op het 

CLB in Roeselare. Patrick werkt al een stuk 

langer op het CLB dan Lieslot zelf. Met de 

overuren die Lieslot voor het centrum doet, 

speelt Patrick – als een lieve opa - wel eens 

‘babysit’ voor haar zoontje Raf.

WAAROM VERDIENT LIESLOT EEN BLOEMETJE? 

Lotje is onze allesweter, de harde schijf van 

ons centrum. Weet je iets niet, vraag het haar 

en ze kan met de datum erbij vertellen waar, 

wat, wanneer het is gezegd en afgesproken. 

Ze is de rechterhand van ons directieteam en 

doet dat steeds achter de schermen, in alle 

bescheidenheid, heel vaak ongezien. Zij is 

ook ‘de moeder’ van LARS. Als ICT’er lost ze 

onze computerproblemen op, zelfs ’s avonds 

en in het weekend. Maar ook voor inhoude-

lijke vragen over de werking van ons CLB 

kunnen we heel vaak bij haar terecht. Ze mag 

nu eindelijk eens in de bloemetjes op  

de voorgrond staan!




