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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief hebben 
wij enkele belangrijke veranderingen te 
vermelden betreffende onze organisatie. Als 
eerste delen we met trots mede dat wij sinds 
enkele weken een officiële kantoorruimte 
huren bij Bizpoint aan de Produktieweg 1 te 
Roermond. Een 24/7 beschikbaar kantoor dat 
goed bereikbaar is voor onze cliënten alsmede 
onze samenwerkingspartners. Tevens huisvest 
Bizpoint een ruime variatie aan ondernemingen 
waardoor we ook in kunnen haken op een 
gedegen netwerk. http://bizpointroermond.nl

De schijnwerper van de maand november! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de schijnwerper 
omdat wij vinden dat dit bedrijf of deze organisatie dit 
verdient!

De schijnwerper van de maand november gaat ditmaal 
niet naar een organisatie of bedrijf maar naar een 
persoon. Wij hebben namelijk besloten het team uit te 
breiden en daar willen wij jullie graag over informeren. 
Precies een jaar geleden stelden wij onze freelance 
jobcoach Jerry Impelmans aan jullie voor om onze 
divisie Arbeidsbegeleiding te komen versterken. Deze 
samenwerking hebben we inmiddels met een jaar 
verlengd, wat ons natuurlijk zeer tevreden stelt!

Nu mogen wij tevens met trots aan jullie mededelen dat 
wij een kinder- en jeugdpsycholoog aangetrokken hebben 
genaamd Rowan Smeets! Deze 26-jarige jongedame 
heeft de benodigde ervaring opgedaan binnen haar 
vakgebied en heeft inmiddels haar handtekening gezet 
onder een contract bij ACT Werkt! Jullie begrijpen dat 
we toe waren aan een kantoorruimte! Rowan gaat bij 
ons aan de slag binnen de divisies Thuisbegeleiding en 
Coaching en Counselling. Nu hebben we op alle drie 
de divisies van ACT Werkt! versterking. Laat 2017 maar 
komen! 

De gouden tip:
De gouden tip van de maand november is een korte 
mededeling aan al onze samenwerkingspartners en 
cliënten: Zoals elk jaar sluit ACT Werkt! haar deuren  
aan het einde van wederom een bewogen jaar.  
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We gaan opladen voor een nieuw jaar vol kansen  
en hard werken aan samen elkaar versterken.  
Vanaf zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 
zijn wij gesloten. Op maandag 9 januari staan wij  
met ons complete team weer voor jullie klaar! 

Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517
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