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Nieuws vanaf de werkvloer 
We hebben weer groot nieuws vanaf de eigen 
werkvloer. Namelijk dat Inge Timmermans bij 
ons is gestart in de rol van casemanager om 
daarmee ons team te komen versterken! Inge is 
na haar HBO opleiding Pedagogiek door middel 
van meerdere functies in de zorg een ervaren 
kracht te noemen. Van groepsbegeleiding 
tot ambulant werk tot werkzaamheden als 
zorgadviseur, maakt dat het netwerk van Inge 
tevens groot is. Het begeleiden van mensen thuis 
met uiteenlopende problematieken, leeftijden en 
achtergronden is voor haar uitdagend en divers 
en zodoende een perfecte match met ons! Ze 
omschrijft zichzelf als betrokken en enthousiast 
en hoopt bij ACT Werkt! nog vele talenten, 
ontwikkelingen en mogelijkheden te mogen gaan 
ontdekken. 

De schijnwerper van de maand!
De schijnwerper van de maand juli wordt ditmaal gericht 
op ondernemer Martine Goudriaan! 

“Het is meer dan 12 jaar geleden dat ik mijn diagnose 
autisme/PDD-nos kreeg. Met hulp van ACT Werkt! ben ik 
bij het REA-college terecht gekomen waar ik met succes 
mijn Praktijk Diploma Boekhouden heb behaald. Het 
resultaat na vele negatieve ervaringen in het werkveld 
was dat ik weer in een burn-out belandde. Het moest 
anders, ik leerde de wet van de aantrekkingskracht 
kennen en de zin die voor mij alles veranderde was: ‘Jij 
bent voor 100% verantwoordelijk voor jouw leven.’“

“Ik besloot om mijn droom om ondernemer te worden 
te gaan najagen. Ik begrijp dat mensen graag positief 
in het leven willen staan. Soms hebben ze daarvoor 
meer duidelijkheid nodig over een situatie waarin ze nu 
zitten. Ik geloof dat de antwoorden al in je zitten, maar... 
als ondernemer met autisme, begrijp ik ook als geen 
ander hoe het is om je niet goed genoeg te voelen. 
Dat is waarom ik een kaartendeck heb ontwikkeld dat 
je houvast geeft. Door een kaart te trekken wanneer je 
antwoord zoekt op een vraag, voel je je gesteund door 
de boodschap die op de kaart staat. Ook wil ik graag mijn 
verhaal delen met jongeren en jongvolwassenen zodat zij 
geïnspireerd worden weer in zichzelf te gaan geloven,” 
aldus Martine. 
Wil je meer weten over haar kaartendek of over haarzelf, 
lees dan snel verder op:
• www.carddeckjunkies.com
• www.martinegoudriaan.com
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Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

De gouden tip
ACT Werkt! Heeft een vacature open staan!  
Ben jij diegene of ken jij diegene die wij zoeken? 
Neem gerust contact op! Delen = lief.

Afbeelding: Belle Co
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