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Nieuws vanaf  
   de werkvloer 
Het laatste nieuws van de werkvloer is dat 
Een nieuw schooljaar is begonnen en iedereen 
is weer druk aan het puzzelen hoe de school 
en werkroosters toch weer passend gemaakt 
kunnen worden, altijd een uitdaging! Wij willen 
dan ook al onze cliënten die aan de start van een 
spannend nieuw schooljaar of voor een nieuwe 
werkuitdaging staan, extra veel succes en geluk 
toewensen. Geef aan wat je nodig hebt en durf  
te vragen, wij staan voor jullie klaar!

De 
schijnwerper 
van de maand!
Deze maand 
willen we de schijnwerper laten schijnen 
op de organisatie AutiTalent. Een 
organisatie die gericht is op arbeid en 
gelooft in de talenten van mensen met autisme.  
Zij bieden detachering, werving en selectie maar 
ook advies en coaching! AutiTalent is een betrokken 
organisatie die uit wil gaan van de kwaliteiten  
en mogelijkheden van haar deelnemers en doorzetters  
en die zodoende een op maat oplossing niet uit de weg 
wil gaan. Ruim 200 organisaties hebben al succesvol 
samengewerkt met hen en AutiTalent heeft dan ook 
de Cedris waarderingsprijs gewonnen vanwege de 
wijze waarop AutiTalent volop vanuit de kracht van 
de medewerker handelt. Inmiddels bestaan zij alweer 
10 jaar en om dit te vieren hebben zij het Doorzetters 
magazine uitgebracht.

Zelf hebben wij als ACT Werkt! ook al een prettige 
samenwerking met AutiTalent en was de betrokkenheid 
van de medewerkers noemenswaardig.  
Meer weten: AutiTalent - Wij zetten talent door
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De gouden tip
Pesten en buitensluiten zijn een pijnlijk  
en soms zelfs taboe onderwerp waar veel kinderen, 
jongeren en ook volwassenen mee te maken 
kunnen krijgen. Daarom is het extra mooi  
om te zien dat op 27 september de Week tegen het 
Pesten start! Een quote van Kip Williams (Sociaal 
Psycholoog) onderstreept waarom het belangrijk is 
om hier aandacht aan te blijven besteden: 
“Als je 2 minuten wordt buitengesloten, worden 
hersendelen actief die ook actief zijn bij fysieke 
pijn”. Onder het motto, Buitensluiten? Uitgesloten! 
Organiseert Stichting School en Veiligheid de Week 
tegen het Pesten. Een tal van activiteiten, lezingen 
en zelfs lesmateriaal is te vinden via: Homepage - 
Week tegen pesten
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