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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Zoals reeds aangekondigd in onze vorige 
nieuwsbrief stellen wij met trots een nieuwe 
medewerker aan jullie voor die ons team is 
komen versterken namelijk; Janneke Huizing! 
Met meerdere HBO opleidingen en een berg 
relevante werkervaring is Janneke een zeer 
ervaren en breed opgeleide, gespecialiseerde 
hulpverlener mét ondernemende kwaliteiten. 
Ze is inmiddels volop aan het werk binnen 
ACT Werkt! en we zijn ontzettend blij met haar 
expertise en ervaring voor zowel onze cliënten 

alsmede binnen ons team. Ze staat helaas nog niet op 
onze teamfoto’s op de website, maar daar gaan we haar 
uiteraard ook snel aan toevoegen! Wil je meer weten 
over Janneke? Bezoek haar LinkedIn profiel:
www.linkedin.com/in/jannekehuizingnoordersterkedI
n profiel:
De schijnwerper van de maand!
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 in de schijnwerper de jaarlijkse autismeweek 
georganiseerd door o.a. de NVA. Het thema van deze 
jaarlijkse autismeweek is: Autisme Werkt! Een sterke, 
scherp gekozen naam als je het ons vraagt alsmede een 
zeer relevant thema! De autismeweek zal plaatsvinden 
van 31 maart t/m 6 april 2019 en er zijn weer talloze 
interessante activiteiten voor mensen met én zonder 
autisme! 

Voor meer informatie over de autismeweek: 
https://autismeweek.nl 
Voor meer informatie over de NVA:
www.autisme.nl 

De gouden tip:
De gouden tip van deze nieuwsbrief is de film Brammetje 
Baas (2012). Brammetje Baas gaat over een heel 
beweeglijk, ongeconcentreerd jongetje (ADD/ADHD) dat 
het moeilijk vindt om zich op school aan de regels van 
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zijn meester te houden. De film geeft duidelijk weer 
waar kinderen (en ouders) tegenaan kunnen lopen. 
Te zien op onder andere Netflix.
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