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Nieuws vanaf de werkvloer
Het laatste nieuws vanaf onze werkvloer is het
feit dat wij een nieuwe vacature hebben uitgezet!
Na een jaar vol onzekerheden blijkt wel dat de
behoefte aan kwalitatieve en op maat gemaakte
begeleiding niet is afgenomen.
Uiteraard willen wij geen lange wachtlijst
hanteren en is het nu tijd om wat meer ruimte
te creëren. Zodoende zijn wij dan ook op zoek
naar uitbreiding voor ons super team!
Kijk op: indeed of actwerkt.nl/vacatures

Cara Moers -van Deur
cmoers@actwerkt.nl
06-22979725

Pascal Moers
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl
06-13004517

De gouden tip
De gouden tip van deze nieuwsbrief is een serie
met de titel Het A-Woord. De serie vertelt het
verhaal van een gezin dat probeert om te gaan
met het feit dat Sam anders is dan anderen. Wij
vonden het weer sterk neergezet en herkenbaar in
sommige situaties. Uiteraard is en wordt autisme
door iedereen anders beleefd! Het A-Woord - EO
De schijnwerper van de maand!
Deze maand willen we de schijnwerper laten stralen op:
Life is weird art. Tijdens de lockdown heeft onze cliënt
Joris een nieuwe kant van zichzelf ontdekt.
Hij is begonnen met schilderen. In zijn schilderijen kan
hij veel emoties kwijt die hij in het dagelijks leven ervaart.
Door alle coronamaatregelen heeft hij meer last gehad
van al zijn emoties. Zijn uitlaatklep, o.a. naar vrienden
gaan, werken etc., is weggevallen waardoor hij meer dan
anders is aangewezen op zichzelf. Het lukt hem niet om
zijn emoties onder woorden te brengen. In een schilderij
lukt het hem wel om de emoties te uiten.
Bij ieder schilderij dat Joris maakt hoort een beschrijving.
Afgelopen maanden is gebleken dat veel andere mensen
zich kunnen vinden/ kunnen herkennen in de emotie die
hij in het schilderij en de beschrijving laat zien.
Daarom is Joris een Instagram-pagina gestart waarin hij
wekelijks een schilderij post. Naast het schilderen is hij
ook begonnen met dichten. Ook deze gedichten komen
terug op Instagram.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Like dan zijn Instagram-account hier!
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