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De schijnwerper van de maand: Februari! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de 
schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf  
of deze organisatie dit heeft verdient!
 
De schijnwerper van de maand februari gaat naar 
Koopman Logistics Group en met name naar de 
Koopman Automotive Solutions afdeling gelegen 
in Born. 

Koopman Logistics Group is een gigant als het 
gaat om transport, warehousing, automotive 
en nog veel meer. Met vestigingen door heel 
Nederland met o.a. een  Car Terminal in 
Amsterdam zijn zij verantwoordelijk voor het 
vervoeren van zo´n 700.000 auto´s van ongeveer 
24 verschillende merken. Dit is een van de vele 
indrukwekkende cijfers die te lezen zijn op de 
website van Koopman Logistics Group.  

Waarom wij als ACT Werkt! graag Koopman 
Automotive Solutions in de schijnwerper willen 
zetten, is omdat zij de afgelopen tijd een vruchtbare 
samenwerking met ons hebben gesloten. Zij hebben 
arbeidsplekken beschikbaar gesteld voor jongeren met 
een Wajong-status en wij als ACT Werkt! mogen deze 
voor hen invullen. Dit heeft niet alleen al meerdere 
goede resultaten opgeleverd, maar er wordt ook nog 
eens met geduld, begrip en heldere terugkoppeling 
gewerkt door Koopman naar zowel ons als de cliënt. 
Wij zijn uiterst tevreden met deze samenwerking en 
hopen deze nog lang voort te kunnen zetten!

Voor meer informatie over Koopman Logistics Group 
klik op het logo hierboven of kijk op: www.koopman.nl
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De Gouden tip:
De gouden tip van deze maand is 
belangenvereniging Per Saldo. Een organisatie die 
voor velen welbekend is, maar ook voor genoeg 
mensen nog niet. In deze tijden van veranderingen 
omtrent de PGB´s (Persoongebonden Budget) en 
de overgang naar de SVB (Sociale Verzekerings-
bank) is Per Saldo niet alleen een geweldige plek 
om informatie te vinden, zij zetten zich structureel 
in om cliënten, hulpvragers en zorgverleners te 
ondersteunen en voor hun rechten op te komen. 
 
Neem even de tijd om hun website te bezoeken  
en zie welke meerwaarde zij voor u kunnen hebben!  
www.pgb.nl
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