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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Elk jaar houden wij als directie van ACT Werkt! 
een toekomstoverleg om de koersbepaling van 
ACT Werkt! te bespreken. Dit jaar passeerde 
de nieuwsbrief ook de revue. Een nieuw vast 
item werd beklonken met als titel: ‘Nieuws vanaf 
de werkvloer’. Het eerste nieuwtje is er meteen 
een waar we erg gelukkig mee zijn. Onze 
contractering met de zeven samenwerkende 
gemeentes van Midden- Limburg is met een 
jaar verlengd! Deze contractering geeft ons 
de mogelijkheid te werken op basis van Zorg 
In Natura voor onze cliënten. We zijn erg 
tevreden met deze voortzetting en het geeft een 
aangename voldoening dat het harde werken van 
het afgelopen jaar heeft geloond. 

De schijnwerper van de maand juni! 
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 juni gaat naar het 
Centrum van Jeugd en Gezin Midden-Limburg. Sinds de 
decentralisatie van de zorg hebben onze cliënten en wij 
als zorgverleners intensief te maken gekregen met het 
CJG. De medewerkers van het CJG voeren onder andere 
de gesprekken met ouders en jeugdigen waarin bekeken 
wordt welke zorg de jeugdige nodig heeft. Dit is voor het 
CJG geen gemakkelijke taak. De transitie bracht voor ons 
allemaal uitdagingen met zich mee.
Desalniettemin hebben we veel prettige gesprekken 
gevoerd en mochten we meer dan eens meedenken, 
aanschuiven en adviseren. We hebben in de praktijk 
mogen ervaren dat het CJG steeds weer zoekt naar 
zorg ‘op maat’. Hierbij moeten de medewerkers van het 
CJG werken binnen de kaders die zij vanuit de overheid 
opgelegd krijgen. Dat betekent dat zij ook besluiten 
moeten nemen of adviezen moeten geven die soms niet 
aansluiten bij de verwachting of wens van de ouders of 
jeugdigen. Wij hebben echter wel mogen ervaren dat 
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het CJG (samen met ons) in dit soort situaties naar 
passende oplossingen zoekt en daar waar nodig is 
het CJG intensief bij onze cliënten betrokken. 
Naast bovengenoemde taak is het CJG voor 
ontelbare redenen interessant en zeer bruikbaar 
voor ouders, cliënten en naasten. Kijk voor alle 
werkzaamheden van het CJG op: 
http://www.cjgml.nl

De gouden tip:
De gouden tip van de maand juni is Autisme TV. 
In een van onze eerste nieuwsbrieven hebben we 
al eens gerefereerd aan dit fenomeen tijdens de 
NVA Autismeweek. Wij horen steeds meer in onze 
omgeving dat dit een zeer prettig middel is om 
kennis op te doen en over te brengen. Interessante 
items en duidelijk en helderd verwoord en in beeld 
gebracht. De moeite waard!
http://autismetv.nl
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