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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Wederom mogen wij met trots een nieuwe 
medewerker aan jullie voorstellen.  
Deze doortastende pedagoge met een stevige 
rugzak aan ervaring, visie en leergierigheid is 
sinds maart bij ons aan de slag binnen de functie 
als casemanager om ons team binnen ACT 
Werkt! te versterken. Wij zijn trots en verheugd 
om jullie voor te stellen aan: Lisa Bakker! Wil je 
meer weten over Lisa? Bezoek haar LinkedIn 
profiel: www.linkedin.com/in/lisabbakker 

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 persoon dit verdient!

Ditmaal zetten wij de organisatie VvAA in de 
schijnwerper. Deze belangenorganisatie/collectief is 
ooit opgericht om op te komen voor het beroep van 
arts in combinatie met een eigen verzekeringspolis. 
De oprichting geschiedde al op 1 juni 1924. Sindsdien 
is deze belangenorganisatie steeds meer een 
ondersteunend collectief geworden voor alle soorten 
beroepen in de zorg. De meest recente actie is 
misschien nog wel het meest waarom wij hen graag in 
de schijnwerper willen zetten, namelijk: (ont)regel de 
zorg! Een petitie om de enorm hoge administratieve druk 
binnen het domein zorg en welzijn tegen te gaan. Meer 
tijd voor de cliënt, schrappen in de bureaucratie! 

Nieuwsgierig over de VvAA of belangstelling om mee te 
doen aan het initiatief: (ont)regel de zorg! Kijk dan op: 
www.vvaa.nl 
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De gouden tip:
De gouden tip van de maand mei is een nieuwe 
website, mede geïnitieerd door de NVA en  
breinboek.com, namelijk: www.autismeshop.com 
Hier vind je veel vakliteratuur, maar ook romans, 
kinderboeken en spelletjes. De moeite waard  
om eens te bezoeken. Van elke aankoop gaat  
ook nog eens 10% naar De Nederlandse Vereniging 
voor Autisme! 
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