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De schijnwerper van de maand: April! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij 
elke nieuwsbrief een bedrijf/ organisatie in de 
schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf/ 
deze organisatie dit verdient!
 
De schijnwerper van de maand april gaat naar 
het AutismeFonds. Zoals de meesten van jullie 
weten heeft van 28 maart t/m 4 april jongstleden 
de Autismeweek weer plaatsgevonden. Een 
week die bol staat van informatievoorziening en 
activiteiten die te maken hebben met autisme en 
alle mooie, bijzondere en soms unieke projecten 
en initiatieven die aanverwant aan ASS (Autisme 
Spectrum Stoornis) zijn. 

Meer dan eens hebben wij deze jaarlijks 
terugkomende Autismeweek aan u voorgesteld, 
met daarbij ook een van de organisatoren hiervan, 
de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme). 
De organisatie die wij nog niet in de schijnwerper 
hebben gezet, is de andere organisator van deze 
inmiddels gevestigde jaarlijkse activiteit, namelijk het 
AutismeFonds. Opgericht en gelieerd aan de NVA.

Het AutismeFonds zet al haar middelen in om de 
participatie aan de samenleving van mensen met 
autisme te stimuleren en mogelijk te maken op school, 
op het werk en in de vrije tijd. Ook zijn zij telkens 
vernieuwend bezig om in deze tijden, deze doelgroep 
op maat te bedienen. Het laatste spectaculaire 
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initiatief is een Applicatie genaamd ‘Aut There’ voor 
mensen met ASS om elkaar te vinden en elkaar te 
ondersteunen met tips en initiatieven en nog veel 
meer! 

Voor meer informatie, een donatie of alles over deze 
nieuwe applicatie, kijk op: www.autismefonds.nl

De Gouden tip:
De gouden tip van deze maand is gericht op al 
onze cliënten en naasten die op zoek zijn naar 
een passende baan. Met nadruk de cliënten met 
een arbeidsbeperking en/of een Wajong-uitkering. 
Namelijk: www.werk.nl

Deze website is wellicht voor velen al een bekende 
plek, maar voor diegene die de website nog niet 
kent, log in, maak je profiel aan en kom in contact 
met heel veel werkgevers en mooie vacatures! 
Tevens is werk.nl de plek om een uitkering aan te 
vragen mocht dit nodig zijn en informatie te vinden 
omtrent infodagen en nieuwtjes. 
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