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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Wij hebben mooi nieuws vanaf de werkvloer!  
In januari start er een nieuwe aanwinst  
bij ACT Werkt, waar we ons team zeker mee 
zullen versterken. Wie dit is houden we nog 
even geheim, maar in de volgende nieuwsbrief 
zullen wij haar uitgebreid aan jullie voorstellen. 
Spannend!

De schijnwerper van de maand!
De schijnwerper van de maand december gaat naar 
het CAK, oftewel voorheen bekend als het Centraal 
Administratie Kantoor. Het CAK is opgericht in 1968  
en zodoende al betrokken bij de start van de wet  
AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten)  
waar zij destijds de betalingen voor organiseerde.  
Door de jaren heen steeds meer uitgebreid in taken  
en verantwoordelijkheden en nu uitvoerder en vertalen 
van vijf wettelijke taken zoals de WLZ en de WMO. 

Waarom wij het CAK in de schijnwerper zetten: sinds de 
decentralisering is het CAK voor veel van onze cliënten 
opeens in beeld gekomen. Dit ging helaas niet altijd even 
prettig of gesmeerd, maar inmiddels hebben zij de zaken 
op orde en zorgen zij voor een heldere en inzichtelijke 
vertaalslag. Zo ook over de veranderingen binnen 
bijvoorbeeld de WMO in 2020, zelfs in beeld en geluid! 

Wil je meer weten over het CAK, bezoek dan zeker hun 
website: www.hetcak.nl
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De gouden tip:
Het jaar loopt op zijn einde en 2019 is bijna rond.  
Wij willen via deze weg dan ook iedereen heerlijke, 
gezellige en vrolijke feestdagen toewensen! Ook 
mogen wij jullie hartstikke bedanken voor de fijne 
samenwerking en het gestelde vertrouwen in ons. 
We hopen jullie op welke manier dan ook, weer te 
treffen in 2020!  
Ow en de gouden tip: Geniet en zorg goed voor 
elkaar, ook in het nieuwe jaar! 
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