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Nieuws vanaf de werkvloer 
Het laatste nieuws van de werkvloer is dat 
de zomervakantie nabij is. Wij zullen als ACT 
Werkt! er gedurende de gehele zomer voor 
zorgen dat tijdens de vakanties, een collega 
goed geïnformeerd en bereikbaar is voor de 
desbetreffende cliënten en ons netwerk. Zo staan 
wij ook in de vakantieperiode voor jullie klaar! 

De schijnwerper van de maand!
Deze maand willen we de schijnwerper 
laten stralen op ons eigen team! De zomer 
en daarmee ook de versoepelingen staan 
voor de deur en we kijken terug op een 
lange periode van constant veranderend 
werk, telkens weer omdenken en aanpassen 
waar nodig. Samen met onze cliënten hebben we hard 
gewerkt om de zorg stabiel en kwalitatief te laten zijn 
ondanks de soms lastige situaties. Een groot compliment 
gaat naar onze toppers binnen ACT Werkt! We zijn trots 
op jullie! 

Daarnaast start er een nieuwe medewerker per 1 
september. We zijn verheugd om Joep Beckers aan 
ons team toe te voegen! Joep is een zeer ervaren 
kracht in de zorg die na zijn HBO verpleegkunde via 
psychiatrie, gehandicaptenzorg, wijkzorg, teamleider en 
woonbegeleiding de spreekwoordelijke klappen van de 
zweep in de zorg kent. Problematieken en diagnoses zijn 
hem wel bekend, maar de persoon staat bij Joep voorop! 
Mensen stimuleren in het ontplooien van hun talenten 
in combinatie met het leren omgaan met valkuilen, boeit 
hem steeds weer. Voor zowel onze cliënten alsmede 
ons team een waardevolle toevoeging en een welkome 
versterking. 
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De gouden tip
De gouden tip van deze nieuwsbrief 
is een organisatie genaamd 
Ontdek Autisme Ontdek Autisme | 

Trainingen, lezingen en workshops 
met Autismespecialist Jasper Kok hun 

slogan zegt het al, zij bieden inzicht in 
ontwikkelingsmogelijkheden! Niet alleen via de 

website maar ook via hun Facebook pagina zijn er 
geregeld interessante mogelijkheden en nieuws te 
ontdekken. Neem een kijkje en laat je inspireren!

Afbeelding: Belle Co

Afbeelding: Nathan Cowley

Joep Beckers
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