
indruk als je binnenloopt, net als bij een kleine 
organisatie. Bekijk hun site voor meer informatie: 
http://www.burovanroosmalen.nl/ 

Positief artikel!
De website 
van het nrc 
handelsblad 
publiceerde 
vorige maand 

een interessant artikel t.a.v. mensen met een ASS 
(Autisme Spectrum Stoornis) en hun sterke kanten 
als werknemers. Het gaat om het internationaal 
softwarebedrijf SAP. Hoofdkantoor in Duitsland, 
maar vestigingen in meer dan 130 andere landen! 
Zij concluderen na het uitvoeren van meerdere 
pilots dat teams met mensen met autisme de 
productiviteit verhoogd! Lees meer:  
http://www.nrc.nl/carriere/2013/05/21/sap-wil-
honderden-autisten-aannemen/ 
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De website in de nieuwe huisstijl.
Nadat wij met de vorige nieuwsbrief jullie lieten 
kennismaken met onze nieuwe huisstijl, gooien 
we er nog een schepje bovenop: De nieuwe 
website die bij deze nieuwe stijl hoort wordt ook 
gelanceerd! Jullie hoeven er niet lang meer op 
te wachten, de puntjes worden op de i gezet en 
begin juli zal deze strakke, frisse website online 
komen, dus houd hem in de gaten!
http://www.actwerkt.nl 

We pakken even terug.
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij jullie het 
verhaal van Mark Jacobs. Deze bijzondere 
sportman die desondanks zijn ziekte is blijven 
vechten en vooral sporten. Er is mooi nieuws te 
melden rondom deze jongeman want… Mark is 
officieel tumorvrij verklaard! Evengoed heeft hij 
nog een weg te bewandelen of beter gezegd een 
weg te berennen voordat hij weer op zijn oude 
niveau terug is. Daarom herhalen wij onze vraag 
om Mark te steunen mocht u daar interesse in 
hebben zodat hij zijn droom waar kan maken! 
Check de link: http://www.atletiekunie.nl/index.
php?page=109&nieuwsitem=8298

Vakantieperiode.
De meeste van jullie schoolgaande jeugd en 
docenten hebben bijna vakantie. Dit betekent 
dat voor iedereen de zomervakantie eraan zit te 
komen! Heerlijk een aantal weken uitrusten en 
opladen daarna weer een jaar ertegenaan! Wij 
wensen iedereen een  fantastische en zonnige 

vakantieperiode toe. Wij als ACT Werkt! pakken 
uiteraard ook een paar weekjes vrijaf. Zoals jullie van 
ons gewend zijn stemmen wij dit onderling af, zodat 
we altijd bereikbaar blijven voor jullie als cliënten, 
partners en contacten.

De schijnwerper van deze maand.
Zoals jullie ondertussen wel weten, zetten wij in 
elke nieuwsbrief een organisatie in de schijnwerper, 
omdat wij vinden dat deze organisatie dit verdient! De 
schijnwerper van deze nieuwsbrief gaat naar Buro van 
Roosmalen! 

Maar liefst vier van onze cliënten krijgen 
ondersteuning van de professionals van Buro van 
Roosmalen. En niet zomaar ondersteuning. Zowel 
onze cliënten alsmede wij kunnen maar een ding 
concluderen: Een zeer professionele, persoonlijke en 
efficiënte ondersteuning! Daarnaast is er altijd ruimte 
vanuit hen om mee te denken en net dat extra te 
geven wat nodig is om iemand echt verder te helpen. 
De schijnwerper is dan ook zeker op zijn plaats! 

Buro van 
Roosmalen is 
een erkende en 
gecertificeerde  

GGZ instelling met vestigingen in Roermond, 
Venlo en Venray. Buro van Roosmalen telt bijna 
90 medewerkers verdeeld over 5 teams. Hun 
beroepenveld rekt zich uit over psychologische hulp, 
gezondheidszorg, werknemerszorg, re-integratie en 
bedrijfstrainingen. Maar ondanks de grootte van de 
organisatie, krijg je altijd een persoonlijk en gezellige 
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