
Welkom aan onze nieuwe locatiemanagers D3 in
Borculo en Hoenderloo

NIEUWSFLITS
MAART 2022

 

 

 

Slotlaan 3, 7271NP Borculo

E: contact@d3.nl

I: www.d3.nl

T: 085 – 822 89 99

CONTACT

Even voorstellen: Bas Janssen

Per 1 februari ben ik gestart als locatiemanager bij D3 in Borculo. Inmiddels zit de eerste
maand er op en krijg ik zicht op het reilen en zeilen binnen onze locatie in Borculo. Veel
nieuwe indrukken, nieuwe gezichten, nieuwe netwerken. Wat me het meest opvalt, eigenlijk
elke dag, is de passie en het plezier die ik ervaar als rode draad door de organisatie. Dat
geldt overigens niet alleen voor Borculo, maar zeker ook voor onze locatie in Hoenderloo.
Ongeveer 25 jaar geleden ben ik begonnen in de jeugdzorg. Hoewel er in die tijd veel
veranderingen zijn geweest, wat we er ook van kunnen vinden, is de betrokkenheid van de
medewerkers naar de doelgroep, nog altijd de bepalende factor. Die betrokkenheid is er in
overvloed en dat is prachtig om te zien!

Als vader van twee (inmiddels volwassen) kinderen realiseer ik me, in welke tijd zij moeten
opgroeien. Dat opgroeien gaat nooit vanzelf en in dat proces is het soms nodig dat je als
ouder en/of kind hulp krijgt. Gelukkig zijn er dan mensen die hun best willen doen daar een
bijdrage aan te leveren!
In de afgelopen 7 jaar heb ik daar binnen Pluryn een bijdrage aan mogen leveren. Ook zo'n
mooie organisatie met heel veel fantastische medewerkers. 

Mijn naam is Jenny Elbertsen.

Ik woon met veel plezier in Apeldoorn met mijn partner en mijn jongste zoon.
In mijn vrije tijd maak ik graag puzzelritten met mijn oldtimers en wandel in
de omgeving. 
Daarnaast is mijn uit de hand gelopen hobby politiek actief zijn als
gemeenteraadslid.

1 Februari ben ik begonnen met mijn werk als locatiemanager bij D3 en
Action Kids. 

Vanuit de behoefte iets te betekenen ben ik rond mijn 16e in de zorg gaan
werken
Ik nam mijn hart, hoofd en handen mee en ging aan de slag.

Nu ga ik die bijdrage binnen D3 leveren. Een jonge organisatie die de overtuiging heeft dat elke jeugdige thuis moet wonen en
als dat (tijdelijk) echt niet gaat, dan in ieder geval zo thuis mogelijk. Of we halen thuis naar de jeugdige en stellen ouders in de
gelegenheid dicht bij hun kind te verblijven. Wat maar nodig is, we proberen het te organiseren. 
Omdat we (geen enkele organisatie overigens) dat nooit alleen kunnen, hoop ik u de komende tijd te ontmoeten. Om samen te
komen tot optimale zorg!

Van instellingshulp (met steeds werkende weg leren) ben ik aardig wat jaartjes als medewerker in de psychiatrie,
verslavings-, gehandicapten- en jeugdzorg verder. Eerst als inrichtingswerker, toen heb ik GGZ verpleegkunde
gedaan en sinds 2003 werk ik als leidinggevende. Daarom heb ik ook een bedrijfskundige opleiding gevolgd.

Nog altijd vind ik de mensen en de sector indrukwekkend en betekenisvol.
Ik zocht een baan waarbij ik weer gericht ben op jeugdzorg ,waarbij ik ervan overtuigd ben dat de bedoeling van
jeugdzorg moet aansluiten op de behoefte van jongeren en hun omgeving. De organisatie daarvan hoort het
professionals makkelijk te maken deze bedoeling waar te maken.

Bij D3 en Action Kids heb ik deze baan gevonden! De afgelopen weken heb ik met veel plezier kennis met jongeren,
collega’s en samenwerkingspartners mogen maken. Ik heb er zin in !


