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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Als eerste willen wij u kort mededelen dat het 
Business Boksgala eind november 2019, waar 
eigenaar en casemanager Nick Boots van ACT 
Werkt! aan mee heeft gedaan, een groot succes 
was! Het evenement heeft voor het goede doel, 
namelijk Stichting ALS, maar liefst €62.096,83 
weten op te halen. Daar mogen we trots op 
zijn! Bedankt voor ieders steun, medeleven en 
interesse! 

Een ander leuk nieuwtje is dat het gehele team 
van ACT Werkt! op dinsdag 4 februari jl. heeft 
deelgenomen aan de bijscholing Beleef Autisme 
in Eindhoven, met onder andere het autisme 
belevingscircuit. Een zeer interessante avond 
door de ogen van iemand met autisme. Zo blijven 
we stappen zetten in het steeds beter begrijpen 
en kunnen inleven in onze doelgroep.

De schijnwerper van de maand!
De schijnwerper van de maand februari gaat naar onze 
laatste aanwinst die het team van ACT Werkt! is komen 
versterken: namelijk Linda de Bie! Met uiteraard een 
HBO diploma en een lijst van cursussen en bijscholing 
die indruk maakt, is Linda een goed geschoolde en 
gedreven hulpverlener. Daarnaast heeft ze als begeleider 
A, in de rol van teamcoördinator en begeleider B (senior 
begeleider) meer dan 10 jaar ervaring in het vak en dat 
maakt haar een hele goede aanwinst. Haar expertise is 
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een absolute meerwaarde voor onze cliënten. Wil je 
meer weten over Linda, bezoek dan onze website 
onder het kopje: Over ons - Team of bezoek haar 
LinkedIn pagina.

De gouden tip:
Van 28 maart t/m 4 april 2020 vindt de NVA (e) 
Autisme week weer plaats met als thema dit 
jaar: Prikkels! De Autismeweek wordt jaarlijks 
georganiseerd rond wereld Autisme dag op 2 april. 
Kijk voor alle activiteiten, lezingen en interessante 
initiatieven op: autismeweek.nl
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