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Nieuws vanaf de werkvloer:
Je kunt er niet omheen, het zijn bizarre tijden
waarin termen als intelligente lock down,
anderhalve meter maatschappij en #blijfthuis
centraal staan. Het Coronavirus treft ons allemaal
en ook wij als ACT Werkt! moeten creatief zijn
om binnen de gestelde maatregelen toch ons
werk te kunnen doen voor en met onze cliënten.
Gelukkig lukt het heel aardig en zijn we met
iedereen in contact. Wij houden vol en staan voor
jullie klaar! Voor nu willen wij als team iedereen
sterkte en gezondheid toewensen en hopelijk
zien we elkaar allemaal weer op korte termijn in
betere tijden!
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De schijnwerper van de maand!
De schijnwerper van de maand april gaat naar pedagoog,
trainer en schrijver André Parren. Als mede eigenaar
van XL Group is André niet onbekend met het werken
met jongeren met een beperking en/of afstand tot de
arbeidsmarkt. Het werken met en kennis van autisme
is een van de specialismes van André. Sinds 2018
heeft hij deze kennis weten te combineren met een
zeer relevant en actueel onderwerp, namelijk ‘Grip op
Gamen’ en ‘Gamen en Autisme’. Hij heeft in 2018 een
zeer interessant boek uitgebracht over dit onderwerp,
genaamd Grip op Gamen. Komende maand is er een
live online training die André aanbiedt voor zorgverleners
die bijvoorbeeld SKJ bijscholingspunten dienen te
verzamelen. Een aanrader! Kijk voor meer informatie op:
gripopgamen.nl of linkedin.com/in/andré-parren
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programma van de NTR waarin bokslegende en
coach Lucia Rijker en rector en coach Eric van ’t
Zelfde een groep vroegtijdig schoolverlaters onder
hun hoede neemt. Ze krijgen lessen van een
variëteit aan docenten en dus ook onderwerpen,
maar worden vooral gecoacht en begeleid om oude
patronen los te laten en verandering door te maken.
Wij zijn fan, maar bepaal vooral zelf wat je er
van vindt! Meer weten? Kijk op:
ntr.nl/DREAM-SCHOOL/229 of
npostart.nl/dream-school/VPWON_1266031
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De gouden tip:
Op dit moment wordt er een nieuw seizoen uitgezonden
van Dreamschool. Het vierde seizoen alweer! Een
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