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Nieuws vanaf de werkvloer
Het is alweer enige tijd geleden dat jullie een
nieuwsbrief van ons hebben mogen ontvangen.
Het zijn dan ook andere tijden dan normaal
en ook wij hebben alle riemen bij moeten zetten
om onze zorg kwalitatief en op maat te kunnen
blijven aanbieden. We zijn trots op ons team
en op onze cliënten hoe we dit ondanks alle
beperkingen toch samen aangaan.
Tevens zijn we wederom geslaagd voor de
her-audit van het ISO 9001 kwaliteitskeurmerk
door TÜV Nederland. Het moge duidelijk zijn
dat professionaliteit en kwaliteit bij ACT Werkt!
voorop staan!

De schijnwerper van de maand!
Deze maand willen we de schijnwerper laten stralen
op Carin Camp. Met haar no nonsense benadering,
transparant behandelplan en een resultaat gerichte
aanpak werken wij als ACT Werkt! graag met haar
samen. Carin heeft een expertise op het gebied
van Paarden Coaching en natuurgeneeskunde.
Meerdere cliënten van ons zijn zeer tevreden over
de manier waarop Carin de cliënt voorop stelt
en echt luistert naar de cliënt.
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De gouden tip
Waar wij ontzettend van hebben genoten is de
serie Love on the Spectrum op Netflix. Het betreft
1 seizoen met 5 afleveringen van zeer echte en
oprechte mensen die ondanks hun beperkingen op
zoek gaan naar liefde. Het is op een mooie manier
en met respect voor de deelnemers gemaakt en
ondanks dat het geen afspiegeling is van alle
mensen met autisme, herkennen we ons allemaal
wel in de ongemakken en de soms niet te lezen
signalen van de ander. Bijzonder!

De aanpak van Carin is gebaseerd op maatwerk en ze
denkt creatief in mogelijkheden en oplossingen. Carin
is SKJ gecertificeerd alsmede altijd in ontwikkeling om
haar methodes en expertise te versterken. Daarnaast is
haar lijst met diploma’s indrukwekkend! Van HBO coach
tot HBO Psychologie en HBO medische basiskennis.
Bij Carin ben je in goede handen, dat durven wij te
onderstrepen!
Mocht je meer willen weten over Coaching
met paardenkracht of de natuurgeneeskunde
kijk dan gerust op: carincamp.nl
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