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Aan het eind van elk jaar…
Blikken wij graag met u terug op wederom een 
succesvol jaar ACT Werkt!

Er is veel gebeurd en veel veranderd. 
Dit jaar stond in het teken van bezuinigingen, 
zeker met het oog op de zorg. Het PGB, WMO 
en de AWBZ waren termen die met regelmaat 
voorbijkwamen als het ging over bezuinigingen 
en helaas ook over fraude en misbruik van 
budgetten.  We zijn dan ook blij dat fraude en 
misbruik wordt aangepakt en dat de controle 
strenger wordt. Het trekkingsrecht bij de 
PGB budgetten is daar een voorbeeld van en 
decentralisatie van zorg op overheidsniveau naar 
gemeentelijk niveau moet hier aan bijdragen. 
We gaan als ACT Werkt! het nieuwe jaar met 
vertrouwen tegemoet.  Wij maken ons sterk om 
de zorg voor onze cliënten te blijven verbeteren 
en in te spelen op kansen die ontstaan door deze 
veranderingen. Laat 2015 maar komen!

Om ons op te laden voor dit nieuwe jaar en het 
afgelopen jaar goed af te ronden gaan onze deuren 
tijdelijk dicht. Namelijk van maandag 22 december 
2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 zijn wij gesloten. 

Wij wensen een ieder hele prettige, gezellige maar 
vooral positieve kerstdagen toe en een knallend oud 
op nieuw! 

Twitter
Velen van jullie hebben het al op onze website 
gelezen of een ‘tweet’ van ons voorbij zien komen, 
maar ACT Werkt! is te volgen op Twitter! Wij vinden 
het fantastisch als u ons zou willen volgen, uiteraard 
retourneren wij deze blijk van interesse. Volg ons via 
twitter: #ACTWerkt
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“Wij wensen 
een ieder hele prettige, 
gezellige maar vooral 

positieve kerstdagen toe 
en een knallend 
oud op nieuw!” 
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