
hechter en breidt zich uit. Hier zijn we trots op!   
Wouters Work & Health Solutions onderscheid zich 
op drie verschillende facetten, namelijk particulieren, 
bedrijven en financiële diensten. Bij particulieren 
kunt u denken aan een gedegen gesprekspartner 
die met u mee denkt en ondersteunt richting werk 
of een nieuwe stap op de arbeidsmarkt. Onder het 
kopje bedrijven kunt u denken aan vraagstukken op 
het gebied van personeel, gezondheid, financiën 
en arbeidsdeskundige onderzoeken. Op financieel 
gebied levert Wouters Work & Health Solutions een 
analyse en verbeterplan voor uw organisatie! 

Wij kunnen uit eigen ervaring, met overtuiging 
aan u mededelen dat u met Wouters Work & 
Health Solutions een betrouwbare en eerlijke 
partner aan u bindt. Niet alleen met een prettige 
communicatie, maar zeker met het hart op de juiste 
plek, is Wouters Work & Health Solutions zeker een 
toevoeging voor u! 

Meer weten en lezen, of contact opnemen:
www.wouterswhs.nl

Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

ACT Werkt!
Bergerweg 1
6063 BN Vlodrop

www.actwerkt.nl
info@actwerkt.nl
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Zorgkantoor en huisbezoeken:
De laatste tijd krijgen steeds meer cliënten  
van ACT Werkt! het bericht van het zorgkantoor 
dat er een huisbezoek gepland gaat worden.  
Er wordt eerst gevraagd om aanvullende 
informatie op te sturen, alvorens een datum 
wordt gepland om het huisbezoek  
te verwezenlijken. 

De eerste cliënten die deze brief ontvingen, 
schrokken nogal van dit bericht, aangezien 
dit zelden tot nooit voorkomt. Het blijkt dat het 
zorgkantoor in opdracht van de overheid meer 
huisbezoeken moet gaan plannen, om meer 
inzichtelijk te controleren waar de PGB budgetten 
voor worden ingezet. Schrik dus niet,  
u bent niet de enige! 

De gouden tip:
Wederom organiseert de Nederlandse Vereniging 
voor Autisme (NVA) van 29 maart t/m 5 april 
2014 de autismeweek. Ditmaal binnen het 
thema, “ontmoet autisme!” De kern van deze 
autismeweek is aandacht vragen voor de ruim 
190.000 mensen in Nederland die te kampen 
hebben met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). 

De autismeweek wordt voor de vijfde keer 
georganiseerd door de NVA, altijd rond 2 april.  
Dit is namelijk de dag die door de Verenigde Naties  
is uitgeroepen als wereld autismedag. 

De autismeweek kenmerkt zich door de hoeveelheid 
activiteiten, voorlichtingen, seminars en mooie 
initiatieven van, door en voor mensen met autisme 
en hun naasten. Een ruime keuze aan bijzondere 
activiteiten om autisme te ontmoeten!

Wilt u meer weten over alle initiatieven tijdens deze 
autismeweek: www.autismeweek.nl

Voor meer informatie over de NVA of ASS:
www.autisme.nl

De schijnwerper  
van de maand maart:

Zoals jullie ondertussen wel weten,  
zetten wij in elke nieuwsbrief een bedrijf  
of organisatie in de schijnwerper, omdat wij  
vinden dat deze organisatie dit verdient!

In deze nieuwsbrief zetten wij een 
samenwerkingspartner van ACT Werkt! in de 
schijnwerper, namelijk: Wouters Work & Health 
Solutions. Opgericht in 2006 door Frans Wouters. 
ACT Werkt! heeft een vruchtbare samenwerking met 
Wouters Work & Health Solutions rondom individuele 
re-integratie overeenkomsten. Hierdoor is het mogelijk 
dat wij deze trajecten kunnen aanbieden en inzetten 
voor onze cliënten. We werken nu al ruim een jaar 
samen en de samenwerking wordt alleen maar 
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