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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Wij hebben groot nieuws! Een nieuwe 
medewerkster gaat medio oktober bij ons starten 
in de functie van casemanager, om zodoende 
ons team te versterken. Wij zijn trots en 
verheugd om jullie voor te stellen aan:  Leatitia 
Mom! Deze ervaren professional in de zorg en 
welzijnssector en toegepaste psychologe in 
ontwikkeling neemt een volle rugzak visie, kennis 
en ondernemingsdrift mee, waar ons team nu al 
enthousiast van wordt. Meer van Leatitia weten? 
Bezoek haar LinkedIn profiel:  
www.linkedin.com/in/leatitia-mom-947954a6

De vernieuwing van de website zit er nu dan toch 
echt aan te komen! We hebben wat vertraging 
opgelopen, maar dit lag niet aan onze designer 
Stefan Fincken Design (www.stefanfincken.com). 
Wij stellen de zorg voor onze cliënten voorop en 
dan moet je soms keuzes maken en prioriteiten 
stellen…

De schijnwerper van de maand september! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de schijnwerper 
omdat wij vinden dat dit bedrijf of deze organisatie dit 
verdient!

De schijnwerper van de maand 
september gaat naar twee organisaties 
vanwege een samenwerking met een 
sterke meerwaarde voor ons vakgebied 
en ons specialisme.  

Namelijk de organisatie: Au-tis-me-wat van Vianne Feder 
en de organisatie: Autrinsiek van Birgitta Kox. Vianne 
is moeder van een zoon met een diagnose binnen het 
autismespectrum. Zij spendeert veel tijd en energie 
aan het organiseren van kennis en interactieavonden 
voor betrokkenen rondom autisme. Birgitta Kox is een 
gevestigde naam als het gaat om kennis en ervaring 
binnen het werkveld rondom autisme en de hulpverlening 
en draagt de titels GZ-Psycholoog en Orthopedagoog-
Generalist (NVO). 

Deze twee gepassioneerde 
ondernemers hebben hun krachten 
gebundeld voor een lezing genaamd: 
‘Ontmoeting in de wereld van Autisme’ 

welke zal plaatsvinden op 25 oktober a.s. van 19.30 uur 
t/m 21.30 uur in Zalencentrum de Velderie in Roermond.  
ACT Werkt! zal ook aanwezig zijn tijdens deze lezing. 
Wilt u meer weten over Au-tis-me-wat of Autrinsiek, 
of uiteraard de lezing: Ontmoeting in de wereld van 
Autisme, mail dan naar:
info@au-tis-me-wat.nl of info@autrinsiek.nl
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De gouden tip:
De gouden tip van de maand september is een 
serie die sinds kort te zien is op Netflix. Namelijk de 
serie: Atypical. Deze serie volgt een doorsnee gezin 
met twee kinderen. Het jongere broertje heeft een 
diagnose in het autismespectrum. De serie is erg 
sterk omdat je de gedachtegang van de jongen zelf 
volgt, maar het ook helder wordt welke impact dit 
heeft op het gezin. Er wordt aandacht besteed aan 
therapie, vriendschap, seksualiteit en overprikkeling. 
Zeer de moeite waard! 
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