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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Het is weer een bewogen jaar geweest voor 
ACT Werkt! en haar cliënten. Helaas hebben 
we afscheid moeten nemen van collega Leatitia 
Mom. Zij is aan een nieuwe uitdaging begonnen 
en daar wensen wij haar veel succes bij! 
Ook mogen wij met trots een tweetal nieuwe 
medewerkers verwelkomen, maar die stellen 
wij in de eerst volgende nieuwsbrief uitgebreid 
aan jullie voor. Tijdens de kerstperiode sluit 
ACT Werkt! traditiegetrouw haar deuren voor 
wat welverdiende rust. Uiteraard zijn we wel 
bereikbaar voor onze cliënten, maar plannen we 
even geen afspraken in. De sluiting is van 24 
december t/m 4 januari.

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 een school in het voortgezet onderwijs 
in de schijnwerper, namelijk het Bravo College te 
Budel. ACT Werkt! is namelijk aan het begin van dit 
schooljaar gestart met het verzorgen van de ambulante 
begeleiding op deze innovatieve en betrokken school. 
Op deze manier zijn wij als organisatie een mooie 
nieuwe uitdaging aangegaan om zodoende ook de (zorg)
leerlingen en docenten van het Bravo College te voorzien 
van onze betrokken en gespecialiseerde begeleiding 
betreffende verscheidene problematieken in combinatie 
met regulier onderwijs binnen het concept van passend 
onderwijs. 

De samenwerking verloopt zeer goed en ACT Werkt! 
krijgt de ruimte en ruggensteun van het Bravo College 
om onze expertise en zienswijze in te zetten om de (zorg)
leerlingen van het Bravo College te ondersteunen.  
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De recente evaluatie van deze inzet was dan ook 
positief en we zetten de samenwerking met veel 
plezier voort! Voor meer informatie over het Bravo 
College zie: https://bravocollege.nl

De gouden tip:
De gouden tip van de maand november is de 
verhoging van de studietoeslag voor studenten met 
een lichamelijke of psychische beperking binnen 
de gemeente Roermond per 1 september 2018. De 
gemeente Roermond erkent dat het studeren met 
een beperking in combinatie met het bijverdienen 
voor alle benodigde kosten vaak een lastige of 
zelfs onmogelijke opgave is. Zodoende verhogen 
zij de al reeds ingevoerde studietoeslag van € 100,- 
naar € 300,- maandelijks. Voor meer informatie zie 
“Gemeente Roermond ondersteunt studenten met 
beperking.” Ook in andere gemeentes is het mogelijk 
om onder bepaalde voorwaardes een studietoeslag 
te krijgen. Informeer bij uw gemeente naar de 
mogelijkheden.
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