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Nieuws vanaf de werkvloer: 
In de vorige nieuwsbrief mochten we met 
trots Janneke aan jullie voorstellen en daar is 
inmiddels een nieuwe medewerker bijgekomen, 
waarmee ons team wederom op volle sterkte 
is en wij verder kunnen bouwen aan gedegen 
kwalitatieve begeleiding voor al onze huidige en 
toekomstige cliënten!

Met trots stellen wij aan jullie voor: Debby 
Bruynen! Met geruime ervaring binnen de 
psychiatrie, alsmede de ambulante begeleiding 
en als generalist is Debby een professional 
die kwaliteit voorop zet en door middel van 
gestructureerd werken en betrokkenheid 
maatwerk levert op niveau.  

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. 
Wil je meer weten over Debby? Bezoek haar  
LinkedIn profiel of onze website waar Debby  
zich uitgebreid voorstelt onder het kopje ‘team’.

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 deze persoon dit verdient!

Ditmaal in de schijnwerper; onze eigen casemanager 
Nick Boots. Nick is namelijk gekwalificeerd om mee 
te doen aan het Business Boksgala Roermond, 
georganiseerd door de BBC (Boxing Business Club), 
welke gaat plaatsvinden op 23 november 2019 in de 
theaterzaal van De Oranjerie. Samen met 23 andere 
ondernemers uit Roermond en omstreken trainen zij 
sinds april tweemaal en halverwege het traject driemaal 
per week onder begeleiding van een professionele 
boksschool ‘The Golden Gloves’ uit Eindhoven. Zij doen 
dit alles om tijdens dit weergaloze Gala, inkomsten te 
genereren ten bate van stichting ALS Nederland. Nick is 
te volgen via de website van de BBC:  
https://businessboksgalaroermond.kentaa.com  
of via het Instagram account: 
https://www.instagram.com/nicksaandebokshandschoen
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De gouden tip:
Een interessant artikel over eenzaamheid op de 
werkvloer en wat je er tegen kunt doen:  
https://www.arbounie.nl/werkgever/nieuws/
eenzaamheid-op-het-werk-te-lijf

Meedoen aan het onderzoek kennisagenda 
Autisme? https://www.autisme.nl/2019/04/26/doe-
mee-aan-het-onderzoek-kennisagenda-autisme
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