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CONTACT

DROMEN DURVEN DOEN

Beste allen,

Ik Droom er van meer tijd te besteden aan mijn gezin en de leuke dingen buiten
mijn werk, dus Durf ik D3 los te laten en ga ik dat per 31 oktober Doen!

Hiermee komt er een einde aan een waanzinnig mooie tijd in Borculo en
Hoenderloo.
Vanaf de start heb ik samen met een fantastisch team meegewerkt aan de opbouw
van een mooie jeugdzorgorganisatie. Wat een mooie klus!

Ik bedank iedereen voor de fijne ontmoetingen en samenwerking. 
Met name mijn collega’s, die met veel motivatie en betrokkenheid elke dag hun
schouders er onder zetten. 

Als er nog ‘losse eindjes’ zijn, neem dan zeker nog even contact op, al kan dat later
altijd nog. Ik ben en blijf ‘ambassadeur D3’. 

 Vast tot ziens!

Mijn opvolger is Marco Bruggeman en hij zal per 1 november het stokje van mij
overnemen. 
Marco, veel succes en werkplezier bij D3!

Marianne Nusselder

Even voorstellen:

Wat ben ik verheugd te mogen bijdragen aan een organisatie waar kinderen en
medewerkers mogen dromen, durven en doen! Hoe mooi is dit. Dagelijks met
elkaar het goede doen. Op zo'n wijze dat het een gezonde, kansrijke en veilige
plek is voor kinderen. Waar we echt luisteren naar het kind. En dat doen wat
nodig is. Denkend vanuit de kansen en mogelijkheden die vanuit durven en
doen er ook zeker zijn. 
Dit heb ik ook echt ervaren in de gesprekken die ik heb mogen voeren. 

Respect en dank voor wat Marianne als algemeen directeur samen met alle
betrokkenen binnen D3 in de afgelopen jaren heeft neergezet en hoe zij van
betekenis zijn voor kinderen en hun omgeving. Dit in een sector die ook volop
in beweging is. Dit vraagt om duidelijk je droom na te blijven jagen, de durf te
hebben om vanuit mogelijkheden te denken en te ontwikkelen en ontplooien. Ik
draag graag hier aan bij om dit voort te zetten.

Ik start per 1 november aanstaande als algemeen directeur en volg hiermee
Marianne op. Ik ben Marco Bruggeman. Altijd in de begeleiding en de zorg
werkzaam geweest. De laatste jaren was ik directeur Zorg bij Siza en
momenteel vervul ik ook een toezichthoudende functie in de
gehandicaptenzorg in Salland. Ik ben bekend met de jeugdzorg en het
werkgebied rondom Hoenderloo en Borculo. Ik geloof erg in samenwerking.
Niemand kan iets alleen en we hebben elkaar nodig om het goede te doen in de
organisatie en ook gezamenlijk met ketenpartners in het (jeugd)zorglandschap. 

Ik heb ongelofelijke zin om te starten en ik zie uit naar de samenwerking. Mijn
mailadres is m.bruggeman@d3.nl

Met vriendelijke groet,

Marco Bruggeman


