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De schijnwerper van de maand: Juni! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij 
elke nieuwsbrief een bedrijf/ organisatie in de 
schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf/ 
deze organisatie dit verdient!
 
De schijnwerper van de maand juni gaat ditmaal 
naar ACT Werkt! Het is een tijd geleden dat 
we onze lezers hebben geïnformeerd over de 
voortgang binnen onze eigen organisatie. Het 
is de hoogste tijd om dit weer eens te doen, 
want ACT Werkt! staat niet stil! Vanaf de tweede 
helft van 2014 zijn wij druk bezig met alle 
veranderingen die spelen in ons werkveld.  

Niet alleen het inspelen op deze veranderingen 
door ons als organisatie, maar ook naar onze 
cliënten en samenwerkingspartners toe zijn wij 
druk bezig geweest met informeren en helderheid 
creëren omdat verandering nou eenmaal vaak 
gepaard gaat met onduidelijkheid. Menig intern 
overleg en het professionaliseren van ons als 
coaches en begeleiders, nieuwe contacten 
leggen en dus ons netwerk uitbreiden zijn aan  
de orde van de dag. 

Ook heeft ACT Werkt! geïnvesteerd door actief  
te worden op Social Media zoals Twitter. U kunt  
ons volgen via #ACTWerkt. Ook heeft onze website 
enkele veranderingen en verbeteringen doorgemaakt 
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en zal dit blijven doen. Tevens hebben we een 
informatieve flyer ontwikkeld om al onze nieuwe 
contacten, partners en cliënten helder en krachtig 
onze methodiek, specialisme en kracht inzichtelijk 
en beeldend te maken. ACT Werkt! blijft vernieuwen 
en inspelen op de uitdagingen die ontstaan in ons 
werkveld, zonder onze aandacht en maatwerk voor 
onze cliënten te verliezen. 

www.actwerkt.nl 

De Gouden tip:
De gouden tip van deze maand is dan ook  
onze flyer! Bekijk, lees en deel.  
Ook lezen wij graag uw mening over ons als 
organisatie en uiteraard onze flyer. We wensen 
iedereen via deze weg, alvast een heerlijke zomer 
toe met ontspanning en wat extra aandacht voor 
elkaar… 
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ACT Werkt! is een organisatie die 
professionele ondersteuning biedt vanuit een 
passie voor de zorg. Maatwerk, individualiteit, 
kennis en de mens voorop zijn een aantal 
kernwoorden die staan voor de wijze  
waarop ACT Werkt! hulp verleent.  
Samen met de cliënt worden leer- en 
begeleidingsdoelen bepaald waarbij de 
casemanager van ACT Werkt! naast de cliënt 
en zijn omgeving gaat staan om deze doelen 
te bereiken. Voor ACT Werkt! is ieder mens 
uniek en dient de ondersteuning op deze 
unieke persoon afgestemd te worden. 

ACT Werkt! staat voor Arbeidsbegeleiding, 
Coaching en Counselling en Thuisbegeleiding.  
Uit jarenlange ervaring is gebleken dat onze 
manier van hulp verlenen werkt. 

ACT Werkt! biedt gespecialiseerde begeleiding  
aan mensen met een autismespectrumstoornis  
en aan jongeren die hulp nodig hebben omdat  
ze vast zijn gelopen op een 
aantal levensgebieden zoals 
bijvoorbeeld schooluitval, 
financiële problemen etc.

Bij beide doelgroepen 
wordt aan de hand van een 
intakegesprek een eerste 
schets gemaakt van de hulp 
die nodig is. De basis voor 
de hulpverlening van ACT Werkt! bestaat  
uit vertrouwen krijgen in elkaar en afstemmen  
op de individuele mens. Zonder vertrouwen 
kan een cliënt zich niet openstellen en zonder 
openheid kan er niet aan de kern van de 
problematiek gewerkt worden. Het afstemmen  
op de individuele mens is van groot belang omdat 
geen enkel individu gelijk is aan een ander.  
Het hebben van dezelfde diagnose (bijvoorbeeld 
Stoornis van Asperger) wil niet zeggen dat de 
hulpvragen ook hetzelfde zijn. Wat werkt voor  
de een, hoeft niet te werken voor de ander.  
Het bieden van maatwerk in de hulpverlening  
staat bij ACT Werkt! daarom voorop! 

Drie Divisies:
ACT Werkt! heeft haar werkzaamheden verdeeld 
in drie divisies, te weten: Arbeidsbegeleiding, 
Coaching en Counselling en Thuisbegeleiding.

De arbeidsbegeleiding die ACT Werkt! biedt, 
bestaat enerzijds uit het begeleiden naar werk  
(re-integratie) en anderzijds uit ondersteuning  
op de werkvloer (jobcoaching). Ook hierbij  

wordt op maat gewerkt.  
Dat wil zeggen dat het 
traject enerzijds  
wordt afgestemd  
op de mogelijkheden  
en de wensen van het 
individu en anderzijds  
op de mogelijkheden  
van de arbeidsmarkt  
en werkgever.  

“ACT Werkt! heeft haar 
werkzaamheden verdeeld 
in drie divisies, te weten: 

Arbeidsbegeleiding,  
Coaching en Counselling  

en Thuisbegeleiding.”

“Ieder mens is uniek!
Persoonlijke begeleiding

is per individu afgestemd!”
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Er wordt gezocht naar een perfecte match! 
Voor de re-integratie wordt samengewerkt 
met Wouters Work and Health Solutions,  
voor de jobcoaching heeft ACT Werkt! een 
aparte licentie bij het UWV behaald. 

De divisie Coaching en Counselling 
loopt als een rode draad door het gehele 
hulpverleningsaanbod van ACT Werkt!.  
De begeleiding vindt op een coachende 
manier plaats; er wordt samengewerkt  
tussen begeleider, cliënt en omgeving.  
Daarnaast wordt, waar nodig, counselling 
ingezet om mensen te ondersteunen om 
datgene dat hen in hun dagelijks leven 
belemmerd, weer onder controle te krijgen. 

Vanuit de divisie Thuisbegeleiding wordt op 
vele fronten ondersteuning ingezet. Dit kan in 
de thuissituatie zijn, maar bijvoorbeeld ook op 
school, in de vrijetijdsbesteding of in contacten 
met familie. De problematiek van mensen met 
een autismespectrumstoornis is ten slotte 
pervasief, wat wil zeggen dat deze problematiek 
diep doordringt op alle levensgebieden en in alle 
ontwikkelingsfases. Ook voor jongeren die zijn 
vastgelopen is het van belang dat de begeleiding 
is gericht op alle facetten van hun leven zodat ze 
met de ondersteuning van ACT Werkt! een nieuwe 
start kunnen maken. 

Ervaring: 
De medewerkers van ACT Werkt! hebben samen 
meer dan 40 jaar ervaring in de hulpverlening 
waarvan 25 jaar in bovenstaande vakgebieden.  
De medewerkers van ACT Werkt! zijn breed 
opgeleid.

Cara Moers  
is als orthopedagoge 
afgestudeerd aan de 
universiteit Leiden.  
Haar speerpunten  
zijn ouderbegeleiding,  
denken in oplossingen  
in plaats van problemen en 
afstemmen op het individu. 

Nick Boots  
is afgestudeerd als  
Bachelor Social Work  
aan de Fontys Hogeschool 
in Eindhoven en heeft 
daarnaast een specialisatie 
in het ondernemerschap 
en een opleiding tot 
Jobcoach afgerond bij Elan 
Training. Kernkwaliteiten 
zijn: Enthousiasme, 
inlevingsvermogen,  
creatieve oplossingen  
vinden en maatwerk. 
 

Pascal Moers 
heeft de HBO Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening 
afgerond en aansluitend 
ook de Academie voor 
Counselling en Coaching 
met succes doorlopen.  
Hij is rustig, geduldig,  
een gevoelsmens en kan 
heel goed afstemmen op 
wat een cliënt nodig heeft.

“Maatwerk in  
de hulpverlening!”

“...onze manier van hulp 
verlenen werkt!”

“Wat werkt voor de een, 
hoeft niet te werken 

voor de ander.”
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