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Nieuws vanaf de werkvloer
Het is weer die decembermaand. Een maand van
feestdagen, lichtjes in het donker, veel samenzijn
en gezelligheid. Helaas is dit alles niet meer een
zekerheid de afgelopen jaren. Wij, het team van
ACT Werkt!, willen jullie toch een fijne laatste
maand van het jaar toewensen waarin hopelijk
warmte, samenzijn, waardering en genieten van
de kleine dingen, toch dat lichtje in het donker
mogen zijn. We zien, lachen, spreken, huilen en
pakken weer samen door met jullie, in 2022! Hele
fijne feestdagenvragen, wij staan voor jullie klaar!
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De schijnwerper van de maand!
Deze maand willen we de schijnwerper laten schijnen op
SystMHtisch. Deze nieuwe praktijk voor psychosociale
therapie is opgericht door Marian Halferkamps.
Marian heeft ruim 20 jaar GGZ ervaring en heeft zich
gespecialiseerd in het systemisch werken. Onder andere
als gezinstherapeute. Binnen deze context heeft er ook
een samenwerking met ACT Werkt! plaatsgevonden.
Zo kunnen wij haar ervaring, persoonlijke aanpak en
scherpe blik op de problematiek en de benodigde aanpak
onderstrepen. Haar slogan op de homepagina geeft al
een mooie inkijk in haar zienswijze: “Je hebt niet altijd
grip op de dingen die in jouw leven gebeuren, maar je
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wel grip krijgen hoe je er mee omgaat”

Wil je meer weten over Marian of over haar praktijk? Kijk
dan op: Systmhtisch.nl - Marian Halferkamps of
Marian Halferkamps-Classens | LinkedIn
De gouden tip
Op de website van het NVO (Nederlandse vereniging van
Pedagogen onderwijskundigen) staat een mooi interview/
artikel door Sander Begeer – Hoogleraar Diversiteit
van Autisme aan de vrije universiteit van Amsterdam
genaamd; Autisten hebben meestal gelijk. Lees zeker
het artikel zelf om er achter te komen wat hij bedoelt!
Autisten hebben meestal gelijk | NVO, Nederlandse
Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen
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