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De schijnwerper van de maand november!
De schijnwerper van de maand november
is ditmaal geen bedrijf of organisatie,
maar een persoon. ACT Werkt is namelijk
trots om te mogen mededelen dat ons team
is uitgebreid. Het afgelopen jaar is onze
divisie arbeidsbegeleiding wederom gegroeid
en zodoende hebben wij er voor gekozen
versterking in te roepen. We hebben een
ervaren jobcoach aangetrokken om onze divisie
arbeidsbegeleiding sterker en meer divers
te maken en op die manier een goed passend
aanbod voor onze cliënten te hebben.
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Wij stellen dan ook trots aan
jullie voor: Jerry Impelmans!
Jerry heeft ruime ervaring
op het gebied van reintegratie en jobcoaching in
de commerciële en nonprofit branche alsmede met
een brede verscheidenheid
van doelgroepen en
problematieken. Zijn visie
op het werk en de daarbij
passende doelen, alsmede
het op maat aangaan van
een traject sluit goed aan bij
onze aanpak en visie.

De Gouden tip:
De gouden tip van deze maand is dat ACT Werkt!
goud nieuws heeft voor haar bestaande cliënten
alsmede voor toekomstige cliënten. Wij mogen
namelijk met trots mededelen dat wij van de zeven
samenwerkende gemeenten van Midden Limburg
het uitvoeringscontract toegekend hebben gekregen
binnen zowel de WMO alsmede de Jeugdwet.
Dit betekent dat wij niet alleen op PGB basis
begeleiding kunnen bieden, maar ook op basis van
zorg in natura. Op deze manier kunnen we onze
huidige en toekomstige cliënten nog beter passende
en maatgerichte zorg bieden.

Jerry is daarnaast actief binnen zijn eigen organisatie
JIM Coaching. Binnen deze organisatie biedt Jerry
begeleiding m.b.t. het administratieve en financiële vlak.
Jerry is dan ook gecertificeerd schuldhulpverlener met
ruime ervaring.

Wil je meer lezen over Jerry als zijnde onze versterking
op het gebied van arbeidsbegeleiding,
kijk dan op: Jerry Impelmans.
Wil je meer lezen over de organisatie van Jerry,
JIM Coaching, kijk dan op: www.jimcoaching.nl
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Een korte mededeling van huishoudelijke aard:
Zoals elk jaar is ACT Werkt! rond de feestdagen
gesloten. Omdat wij opladen voor wederom een
nieuw jaar 100% inzet, zijn wij van maandag 21
december t/m zondag 3 januari gesloten.
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