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De gouden tip:
De eigen bijdrage die betaald dient te worden
aan het CAK betreffende WMO trajecten,
wat voor het grootste deel van onze cliënten geldt,
wordt vanwege de coronamaatregelen in de maand
april en mei niet geïnd. Over deze maanden wordt
er dus geen factuur gestuurd.

Nieuws vanaf de werkvloer:
Sinds 2015 hebben wij een zeer prettige
samenwerking genoten met onze freelancer
Jerry Impelmans. Jerry werd een vast onderdeel
van ons team bij ACT Werkt! en was dan
ook regelmatig aanwezig bij verschillende
overlegvormen. Jerry verzorgde voor ons
Jobcoaching en re-integratie trajecten en we
hebben in deze periode veel van elkaar geleerd.
Vanaf 1 juli 2020 gaat Jerry op eigen voet verder
met zijn organisatie JIMCoaching. Uiteraard
blijven we elkaar volgen in de toekomst! Voor nu,
nogmaals bedankt Jerry, namens ons hele team!

Klik hier voor meer informatie.

De schijnwerper van de maand!
De schijnwerper van de maand juli gaat naar al die
jongens en meisjes, dames en heren (en met een extra
pluim voor onze eigen cliënten) die ondanks deze
moeilijke, onzekere en vooral onduidelijke tijden toch
geslaagd zijn voor hun middelbare school of voortgezette
studies. Enkele voorbeelden van geslaagde cliënten
van ACT Werkt! zijn: Havo diploma, meerdere VMBO
diploma’s, MBO beveiliger niveau 2, MBO Signmaker
niveau 3, MBO zelfstandig werkend kok niveau 3, MBO
Economie breed niveau 2. Propedeuse accountancy WO.
Ja laat die lijst maar even op je inwerken.
Allemaal, stuk voor stuk hard bevochten diploma’s
en successen waar flink voor gezweet is. Wij als team
van ACT Werkt! zijn trots dat we daar een onderdeel
van hebben mogen zijn in een ondersteunende
en motiverende rol. Maar laat duidelijk zijn dat
het echte harde werken door hen is gedaan!
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