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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Enkele weken geleden zijn wij met het 
gehele team naar een bijscholingsavond 
geweest. Wij vinden het zeer belangrijk 
om op de hoogte te blijven, actueel te zijn 
en ons telkens weer, waar nodig te blijven 
ontwikkelen. Ditmaal zijn we naar een zeer 
bijzondere avond geweest, namelijk het 
Autisme BelevingsCircuit voor professionals 
en particulieren. Een interactieve en 
praktische manier om ons te laten beleven 
hoe het voelt om autisme te hebben. Een 
en ander was onderbouwd met gedegen 
kennis en werd ondersteund door een 
ervaringsdeskundige. Zeer de moeite waard! 
Voor meer informatie:  https://ontdekautisme.nl/ 
product/autismebelevingscircuit_voor_
professionals_en_particulieren

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 
verdient!

De schijnwerper van de maand februari gaat ditmaal 
naar een programma. We merken dat er steeds meer 
aandacht komt voor de mensen in deze samenleving die 
met een beperking te maken hebben. Dat is natuurlijk 
goed nieuws. “Het is hier autistisch” – een serie op NPO 
3 waarin presentator Filemon Wesselink op zoek gaat 
naar wat autisme is en hoe er wereldwijd mee wordt 
omgegaan, hebben wij met veel interesse bekeken. 
Filemon vermoedde zelf al enige tijd dat hij autisme heeft 
en gaat gedurende de serie een diagnosetraject aan. Een 
diepteonderzoek met veel verassende kanten, een echte 
aanrader voor in de schijnwerper! Voor meer informatie: 
http://www.npo.nl/het-is-hier-autistisch/BNN_101381981

De gouden tip:
De gouden tip van de maand februari is een 
informatieavond over autisme. Deze wordt gehouden 
en georganiseerd door twee moeders van kinderen met 
een diagnose binnen het autismespectrum op maandag 
13 maart, van 19.30 uur t/m 21.30 uur bij Eetcafé het 
Heukske, Rijksweg-Noord 34, 6111 AP Sint Joost. De 
insteek is om elkaar te helpen bij de soms moeilijke 
zoektocht naar de juiste ondersteuning waarbij gedacht 
kan worden aan begeleiding in de thuissituatie, maar ook 
zaken als school en vrijetijdsbesteding in combinatie met 
een autismespectrumstoornis komen hierbij aan bod. 
Waarom dit mede een avond is om met grote letters in 
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je agenda te schrijven: Onze eigen Pascal Moers is 
gastspreker! Daar zijn wij uiteraard zeer trots op! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
insenauts@gmail.com

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

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517
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