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Na een lange periode van, met name, digitale Teams-meetings komen nu de fysieke
bijeenkomsten gelukkig weer op gang.
Op dinsdag 17 mei werden we uitgenodigd door gemeente Oldebroek en CJG Oldebroek
voor een netwerkborrel met alle zorgaanbieders Jeugd uit de regio.
We werden hartelijk ontvangen met een drankje en hapje. Een mooie manier om alle
organisaties (beter) te leren kennen, met elkaar van gedachten te wisselen over
ontwikkelingen die gaande zijn, wat we voor elkaar kunnen betekenen en onverwacht oud-
collega’s te treffen.
Het was een gezellige, ontspannen en inspirerende middag waarvoor hartelijk dank aan
CJG en gemeente Oldebroek!

Goed nieuws!
D3 kan vanaf 1 juli doorgaan met jeugdzorg bieden aan
jeugdigen uit de 8 Achterhoekse gemeenten.
We zijn gecontracteerd voor gezins- en woonvormen en
hierbinnen bieden we jeugdigen de kans zich te ontwikkelen en
we beschermen hen als hun ontwikkeling gevaar loopt.
Dit betekent dat wij, als gecontracteerde jeugdzorgaanbieder,
jeugdhulp bieden aan jeugdigen uit de regio’s; Twente, Sociaal
Domein Achterhoek, Centraal Gelderland, Rivierenland,
Midden-IJssel/ Oost-Veluwe, Noord-Veluwe en Haaglanden.
Bijzonder blij met de gunning! We gaan voor een fijne
samenwerking voor en met jeugdigen, hun verwanten, toegang
gemeente en collega-aanbieders uit deze regio!

Teamleider Borculo
Gedragswetenschapper Hoenderloo
Jeugdzorgwerkers/Pedagogisch medewerkers

D3 heeft diverse vacatures!!!

Interesse? 
Bel dan naar 085-8228999 of kijk op onze website:
www.d3.nl. 

In de tweede week van mei ben ik gestart als Financieel Directeur bij D3. Mijn achtergrond ligt in
de accountancy (Registeraccountant). Daarna ben ik circa 10 jaar werkzaam geweest in de
ouderenzorg (waaronder Sensire, welbekend in de Achterhoek). En dat deed ik met bijzonder
veel plezier. Totdat ik begin dit jaar in gesprek raakte met D3. De energie die ik in deze
gesprekken voelde, de fase waarin D3 zich als organisatie bevindt en zeker ook de doelgroep,
maakten dat ik niet lang na hoefde te denken en besloten heb de overstap te maken; daar wil je
natuurlijk bij zijn! 
De indruk die ik had op basis van de eerste gesprekken, zijn in de eerste twee weken na mijn
start alleen maar bevestigd. Een prettige sfeer, gericht op samenwerking, met in alles als doel de
zorg voor onze jeugdigen (en D3 als organisatie) iedere dag weer een beetje beter te maken.
Met alle uitdagingen waarmee we te doen hebben. Ik kijk ernaar uit en hoop daar vanuit mijn
achtergrond en ervaring een bijdrage aan te leveren.
Daarbij helpt het mij een goed beeld te hebben van het ‘reilen en zeilen’ op de groepen en de
uitdagingen waarmee wij als organisatie en onze professionals worden geconfronteerd. Om dat
beeld te vormen zal ik de komende periode bijvoorbeeld aansluiten bij een aantal
teambesprekingen. 

Even voorstellen
Arjen Wintels


