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Op Valentijnsdag ontvingen we onderstaande hartverwarmende email. Een heel
mooi compliment voor de begeleiders van deze jeugdige en het laat weer eens zien
dat we door een goede samenwerking met elkaar veel kunnen bereiken.
Verzonden: maandag 14 februari 2022 12:34 Aan: Esch <Esch@d3.nl> Onderwerp: Toppers
Hallo allemaal,
Graag wil ik jullie via deze weg bedanken voor hoe mijn pupil zich de afgelopen periode heeft kunnen ontwikkelen.
Waarin ze mij een enorm compliment heeft kunnen geven door haar vertrouwen in mij uit te spreken. Dit betreft het weer
verlengen van haar uithuisplaatsing. Echter geeft zij hierin indirect ook een enorm compliment aan jullie. Zonder jullie
had zij geen vertrouwen in mij kunnen krijgen.
Ze kwam binnen als een enorm kwetsbaar en beschadigd meisje, zonder een eigen ik. Ze heeft de afgelopen periode bij
jullie enorm kunnen en mogen groeien, waarin ze voor zichzelf een veilige en vertrouwde plek heeft kunnen creëren. Dit
ondanks dat ze als angstig meisje binnen kwam en echt zorg op maat nodig had.
Het buiten de kaders kunnen denken en kijken, om zo te doen wat voor haar helpend is. Waarin er steeds meer afspraken
gemaakt konden worden in normaliseren en doorgroeien van haarzelf. Ze heeft vertrouwen in iedereen die om haar heen
staat, zoekt hierin niet de gemakkelijkste weg. Zoekt juist de weg vanwaar ze het meeste kan/mag leren. Nu maakt het
ook niet uit of er mannelijke of vrouwelijke begeleiding voor haar is.
De fijne afstemming, met daarin de korte lijnen met elkaar (iedereen weet wat er speelt) maken bij elkaar dat zij het
vertrouwen heeft kunnen geven aan iedereen die om haar heen staat. Kan ze vanuit haar eigen ik keuzes maken en maakt
ze stappen die ik in veel andere situaties niet terug zie. In mijn ogen is dit hoe een uithuisplaatsing vorm gegeven kan, en
misschien wel moet, worden.
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik erg blij ben met jullie inzet en betrokkenheid. Hoe zwaar en niet leuk het werk
in de jeugdzorg soms kan zijn, hoe mooi het werk in de jeugdzorg ook kan zijn. Waarin we elkaar nodig hebben en niet
zonder elkaar kunnen. Ik dus ook niet zonder jullie.
Laat dit dan een situatie zijn waar we met zijn allen nog jaren op kunnen teren en positieve energie uit kunnen blijven
halen, om de minder leuke situaties zo ook dragelijk te kunnen houden.
Laten we deze samenwerking met elkaar voortzetten. Bedankt allemaal.
De jeugdbeschermer

Even voorstellen: onze nieuwe medewerker voor Vorming & Recreatie
Hallo allemaal,
Ik ben Arjan Sturing, 29 jaar oud en ik woon sinds kort in Varsseveld. Sinds 3 januari
ben ik bij D3 werkzaam als begeleider Vorming en Recreatie. Sinds ik hier begonnen ben
is er al veel ontwikkeling doorgemaakt bij V&R. Het begon allemaal met een plan van aanpak
in de eerste week en inmiddels is er elke week wel iets weggepoetst óf bijgevoegd.
Langzamerhand begint V&R steeds meer vorm te krijgen. De speerpunten zijn veilig,
gezelligheid, structuur en ontwikkelen. En dit ook in deze volgorde.
De meeste jeugdigen gaan hier met plezier naar toe en komen enthousiast thuis. Dat is volgens mij het belangrijkste en
tegelijkertijd het mooiste wat er is. Zelf kom ik uit een gezin van acht kinderen en ben ik al vroeg in mijn leven
gediagnostiseerd met ADHD. Een term die toen nog niet zo populair was. Tegenwoordig schijnt ieder kind ADHD te
hebben als je het internet zo doorleest. In ieder geval wilde mijn leerkracht in groep 7 dat ik aan de medicatie zou gaan
en dit moest dan maar. Al redelijk snel stopte ik hier weer mee wegens bijwerkingen.
Vanaf dat moment was het leren leven met ADHD. Wat soms voor mij best moeilijk was en misschien nog wel meer
voor mijn omgeving. Ik was impulsief, enorm chaotisch en vooral druk in mijn hoofd. En eigenlijk ben ik dat nog steeds.
Gelukkig heeft ADHD ook positieve kanten! Zo ben ik erg creatief, kan ik makkelijk van het één naar het andere schakelen
en heb ik een hyperfocus voor alles wat me erg interesseert. Ik kan dus lang met hetzelfde bezig zijn zonder dat dit
verveelt. ADHD gaat niet over, maar je kunt het wel positief inzetten.
Zo probeer ik ook bij V&R een beroep te doen op de positieve eigenschappen van ieder kind en elke jeugdige
die hier komt. Gewoon op individuele basis kijken wat iemand nodig heeft. En gewoon lekker jezelf zijn!

