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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Ook in deze nieuwsbrief kunnen we weer 
trots vertellen over een voortzetting van 
werkzaamheden van ACT Werkt! door  
het voldoen aan de voorwaarden voor  
de raamovereenkomst Inkoopkader Re-
integratie 2016-2020. Wij hebben namelijk 
de goedkeuring van het UWV om het perceel 
‘Werkfit Maken’ uit te gaan voeren voor cliënten 
met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering of 
Ziektewetuitkering. Deze cliënten dienen naar 
werk te worden begeleid en daar de juiste, 
op maat begeleiding en ondersteuning bij 
te krijgen. Hiermee zetten we onze divisie 
Arbeidsbegeleiding voort met een breed scala 
aan mogelijkheden voor onze cliënten. Naast 
Jobcoaching, nu dus ook Werkfit Maken! 

De schijnwerper van de maand februari!
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij in elke 
nieuwsbrief een bedrijf, organisatie of persoon  
in de schijnwerper omdat wij vinden dat dit 
bedrijf, deze organisatie of persoon dit verdient!

Ditmaal zetten wij graag een bijzonder persoon  
in de schijnwerper, namelijk Arnie Heldens.
Zij heeft vers van de pers haar eigen boek 
uitgebracht! Namelijk het boek: “Mijn kind in de 
crisisopvang – De hel of een zegen?”  
Een emotionele en verhalende tekst die je mee-
neemt in de belevingswereld van een moeder die 
met haar kind door een molen van hulpverlening 
gaat met uiteindelijk de crisisopvang als gevolg. 

Aangezien het kind in het boek een oud-cliënt van ACT 
Werkt! betreft zijn wij extra trots op deze prestatie van 
Arnie, want wij hebben met haar mee mogen ervaren en 
beleven welke zware strijd zij allen in het gezin hebben 
geleverd. Wij willen haar graag steunen door haar boek 
extra bekendheid te geven. Wij vinden het zeer dapper 
van Arnie om haar emoties zo openbaar te maken en 
hopelijk kan dit boek ook een steun of een herkenning 
zijn voor andere ouders in soortgelijke situaties. 
Interesse? Ajl.heldens@gmail.com  
of https://schrijvershuis.nl/winkel

Nieuwsbrief #38
februari 2018

De gouden tip:
De gouden tip van de maand februari zijn  
er stiekem twee: Namelijk als eerste tip de serie:  
The Good Doctor. Deze serie is elke maandag te 
zien op RTL4 om 21.30 uur. Tevens is de herhaling 
op zondag om 23.00 uur te zien. Wederom een 
sterke serie die uiteraard gedramatiseerd is, maar 
desondanks een helder beeld geeft van autisme 
in het werkveld. In dit geval bij de hoogopgeleide 
Shaun Murphy als chirurg. Bijzonder interessant hoe 
er met hem en zijn ‘problematiek’ wordt omgegaan 
en wat voor meerwaarde autisme met zich mee kan 
brengen in het werkveld. 

Als tweede tip: Van 31 maart tot en met 7 april 
vindt de Autismeweek 2018 van de Nederlandse 
Vereniging voor Autisme (NVA) plaats. 
Het thema van de Autismeweek is dit jaar 
‘Luisteren naar autisme’. Voor meer info: 
https://www.autismeweek.nl
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