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De gouden tip:
De gouden tip van de maand december 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. Wij gaan opladen om er in het nieuwe jaar weer
volop tegenaan te kunnen! Een nieuw jaar waarin
aandacht, zorg, maatwerk en verbinding wederom de
speerpunten zullen zijn.

Nieuws vanaf de werkvloer:
Het was de bedoeling om in november een
volgende nieuwsbrief uit te brengen, maar
er werd achter de schermen hard gewerkt.
Hierdoor kwamen overige zaken wat lager op
de prioriteitenlijst te staan en zodoende hebben
we de nieuwsbrief een maand uitgesteld. Deze
investering is niet voor niets geweest, want het
is ons gelukt… Wij mogen met trots vermelden
dat wij officieel gecertificeerd zijn voor het
kwaliteitskeurmerk ISO 9001!

Vanaf zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
zijn wij gesloten. Op maandag 8 januari staan wij met
ons complete team weer voor jullie klaar! Uiteraard
zijn we wel bereikbaar voor dringende zaken.

Het was een pittige audit, maar het is ons gelukt!
Daarmee voldoen we ook aan de eisen die
de vernieuwde contractering vanuit de zeven
samenwerkende gemeenten van MiddenLimburg aan ons stellen. Hiermee stellen wij een
duurzame toekomst betreffende de zorg voor
onze cliënten dus veilig. Wat ons betreft prachtig
nieuws om het jaar mee af te sluiten!

Vacature!
Het kopje schijnwerper hebben wij even ingeruild voor
een belangrijke mededeling: Wij hebben wederom
een vacature! Het harde werken achter de schermen,
levert uiteraard voor de schermen bekendheid op.
Onze samenwerkingspartners, opdrachtgevers en ons
netwerk weten ons te vinden. Aangezien wij zorg op
maat bieden en betrokken zijn bij onze cliënten willen wij
de beschikbaarheid en de inzetbaarheid die daarmee
gepaard gaat blijven waarborgen. Zie voor de vacature
onze website: http://www.actwerkt.nl
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