NIEUWSBRIEF

D3 HET HEIDEVELD 7-9-11-13 TE HOENDERLOO.
#DROMEN, DURVEN, DOEN #KANSEN VOOR DE JEUGDIGEN.
Vanaf 1 juni 2021 hebben wij plaats op onze nieuwe locatie op het Heideveld te
Hoenderloo.
D3 in Hoenderloo biedt crisisplekken, overbruggingsopvang en langdurig verblijf
aan jeugdigen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-23
), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Door
omstandigheden kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen en er is geen opvang
mogelijk binnen het eigen sociale netwerk.

Missie D3
D3 biedt jeugdigen een warme en huiselijke woonplek. Een plek waar zij veilig
kunnen (op)groeien, leren en zichzelf kunnen, durven en mogen zijn. Naast onze
locaties in Borculo starten wij met ingang van 1 juni onze nieuwe locatie in
Hoenderloo. Wij gaan, gefaseerd, plek bieden aan 48 jeugdigen. Dit gaan wij doen
op 2 prachtige locaties met veel ruimte zowel in huis als er omheen. Beide bieden
plek aan 2 leefgroepen van 8 jeugdigen per leefgroep en 2 kleine groepen van
maximaal 4 jeugden per leefgroep die samen willen leren en door ontwikkelen
richting zelfstandigheid. De Anemoon, de Fluiteboom, de Anjelier en de Adbes gaan
wij als eerste betrekken.
Bij D3 mogen jeugdigen dromen, durven en doen! We willen een plek bieden waar
jeugdigen later aan terugdenken als een plek waarbij ze positieve en
succeservaringen hebben opgedaan. bij D3 hebben zij zich belangrijk, veilig en
welkom gevoeld. Hierbij vinden wij het belangrijk dat jeugdigen op één plek groot
kunnen groeien.
Visie
Dit doen wij door er te zijn en af te stemmen met jeugdigen, ouders, school en
betrokken hulpverleners, waarbij wij kijken naar wat elke jeugdige nodig heeft. Wij
werken competentiegericht en denken in kansen. Positieve ervaringen en
succeservaringen opdoen is van belang. D3 wil zoveel mogelijk aansluiten bij de
wensen van de jeugdigen en bij zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden. Hierbij
zijn we betrokken op elkaar en werken vanuit verbinding. De begeleiding duurt zo
kort als mogelijk, zo lang als nodig is en waar nodig tot volwassenheid. Onze
kernwaarden zijn dan ook: Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze
jeugdigen om weer grip op hun leven te krijgen, met als doel een zo volwaardig en
zelfstandig mogelijke positie in de samenleving. Tijdens de opname neemt de
jeugdige deel aan het groepsprogramma. Daarnaast is het uitgangspunt dat
jeugdigen binnen 3 tot 5 dagen onderwijs kunnen volgen of een andere vorm van
dagbesteding aangeboden krijgen. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport en spel.
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met algemeen manager Natasha
Bouwmeester: 06-14763009.

Aanmelden
Voor aanmelding bij D3 is een verwijzing nodig van een professional,
zoals de lokale toegang van een gemeente (Centrum Jeugd en Gezin,
sociaal wijkteam, etc.), een (huis)arts, een psychiater of een
gecertificeerde instelling zoals William Schrikker, Leger des Heils, etc.
U kunt, als professional, een cliënt aanmelden via telefoonnummer 085 –
822 89 99 en per mail naar contact@d3.nl.

CONTACT

Slotlaan 3, 7271NP Borculo
E: contact@d3.nl
I: www.domusdulcisdomus.nl
T: 06 - 306 931 27 (Algemeen nummer)
T: 085 – 822 89 99

EVEN VOORSTELLEN
Algemeen manager Natasha Bouwmeester

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Natasha Bouwmeester en

EIGENAARSCHAP EN REGIE OVER EIGEN
ONTWIKKELING

sinds 1 april mag ik onderdeel uitmaken van het Action Kids- en het D3
team. Door het vertrek van de vorige directeur en de groei van D3 is er
ruimte gekomen voor een nieuwe algemeen manager, een functie die ik
graag wil vervullen. In de afgelopen weken heb ik kennis mogen maken
met verschillende mensen en hoop de komende tijd nog meer mensen
te mogen ontmoeten. Ondanks deze toch wel gekke tijd, heb ik een
warm welkom gehad.
Over mijn loopbaan kan ik veel vertellen. Voor nu zal ik jullie op
hoofdlijnen meenemen en misschien praten we er nog een keer verder
op door onder het genot van een kop koffie of thee. Mijn loopbaan is
begonnen als leerling Z-verpleegkundige aan het Riva te Arnhem. Na
mijn afstuderen ben ik als groepshoofd aan de slag gegaan en
vervolgens heb ik allerlei managementfuncties vervult in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking. Begin 2008 heb ik de switch
gemaakt en ben ik mij gaan toeleggen op de ontwikkeling en borging
van de bedrijfsprocessen binnen de zorg. Vanaf 2011 ben ik mij gaan
focussen op de jeugdzorg en heb ik gewerkt als manager
bedrijfsvoering binnen Groot-Emaus locaties Borculo en Ermelo. Na een
kort uitstapje als manager sociaal team binnen de gemeente Ede heb ik
tot 1 april jl. gewerkt als projectmanager en manager jeugdzorg binnen
een jeugdzorg organisatie in het midden van het land waar mijn
grootste focus lag op de ambulante dienstverlening, specialistische
buitenschoolse opvang en logeren.
Naast mijn passie voor de jeugdzorg heb ik samen met mijn gezin nog
een grote passie en dat zijn onze paarden. Samen met mijn man en nog
3 van onze 7 kinderen wonen wij in een klein boerderijtje in Hall. In
onze vrije zijn wij graag samen met de kinderen bezig en de paarden.
Van serieus wedstrijd rijden tot lol met je knol en alles wat erbij komt
kijken.
Tot zover. Ik kijk er naar uit om jullie persoonlijk te ontmoeten.
Groeten,
Natasha Bouwmeester

Na de introductie van het portfolio voor de jeugdigen, is er
nu ook een start gemaakt met de introductie van het
portfolio voor de pedagogisch medewerkers.
D3 maakt gebruik van het competentiemanagement als
methode van aansturing van medewerkers. Dit houdt in
dat wordt vastgelegd hoe en wanneer het leerproces en
de ontwikkeling van de medewerkers besproken zal
worden en welke stappen, wanneer dienen te worden
gezet en zijn gezet. In het kader daarvan is het portfolio
ontwikkeld.
Het portfolio is een hulpmiddel bij het in beeld brengen
van het leerproces en de ontwikkeling die de pedagogisch
medewerker doormaakt.
Het portfolio is echter niet alleen een hulpmiddel om het
eigen leerproces te ondersteunen en te volgen. Het is ook
een middel om de medewerker en de ander inzicht te
geven in de manier waarop er inhoud wordt gegeven aan
het leerproces en ontwikkeling.
De medewerker is eigenaar van het portfolio en is
verantwoordelijk voor het verzamelen van relevante
informatie en het bijhouden ervan.
In de jaar -en ontwikkelingsgesprekken, maakt de
medewerker zijn/haar leerproces en de gemaakte
ontwikkeling bespreekbaar. Het portfolio en de informatie
die hier in zit, wordt in de gesprekken als onderlegger
gebruikt.
Op deze wijze heeft de medewerker regie over zijn/haar
eigen leerproces en ontwikkeling.

NIEUWE WEBSITE EN NAAMGEVING D3
Nieuwe website en naamgeving D3
Nu we bijna drie jaar bestaan, is het tijd voor een update van de
website. Hier zijn we nu mee bezig en binnenkort is de website gereed.
Ook zijn we toe aan een andere toevoeging aan onze naam. Onze
naam D3 is steeds meer bekend geraakt en gaan we zeker behouden.
Alleen van D3; Domus Dulcis Domus gaan we naar D3; Dromen,
durven, doen! Een naam die past bij wie we zijn geworden en onze
ambities voor de toekomst.
D3 staat voor: Dromen, durven, doen!
Dit is wat we jeugdigen en medewerkers gunnen, iedere dag opnieuw.

GROEP IN BEELD: DE ESCH
Werken in de Corona periode

Werken met het huidige corona virus maakt het tot een spannende
periode. “Wanneer breekt het uit bij jou op de groep, hoe ga je dit
vormgeven en hoe ga je er met elkaar voor zorgen dat je zo efficiënt
mogelijk werkt”. Ook binnen D3 hebben we dit ondervonden.
Pasgeleden zijn we op bijna alle groepen getroffen door het corona
virus. Zo ook op de Esch. We begonnen met 1 client die positief werd
getest op Corona, uiteindelijk bleken er binnen een week meerdere
cliënten en medewerkers positief te zijn getest. Daarom is er
besloten om alle kinderen vanuit hun kamer te begeleiden om zo de
quarantaine periode goed vorm te kunnen geven. Dit zodat we zo
goed mogelijk verdere coronabesmettingen konden beperken. Voor
de medewerkers was het ook een geheel nieuw hoofdstuk. Werken
met beschermende pakken, handschoenen en mondmaskers. Niet
alleen dat, maar ook het stukje verzorging naar de kinderen toe
verliep op fysieke afstand. Vaak gingen de deuren open, werden
onze namen geroepen voor ondersteuning, dag in dag uit samen
met elkaar zorgen voor onze cliënten en voor elkaar. Voor de
kinderen was dit natuurlijk ook een hele opgave. Op je kamer blijven

GROEP IN BEELD: DE SLINGE
Saamhorigheid door Corona

De kinderen op de Slotlaan zijn de afgelopen weken flink
op elkaar aangewezen geweest. Ze gingen in en uit
quarantaine. De groepen moesten worden opgesplitst in
groepen met gezonde kinderen en kinderen die positief
waren getest op Corona. Ook een aantal medewerkers
bleken positief getest op Corona. Omdat zij thuis moesten
uitzieken en in quarantaine gingen, werd er veel gevraagd
van de flexibiliteit van de kinderen en de medewerkers.
Een periode van onzekerheid en zeker voor onze kinderen
een stukje onveiligheid. Maar ook een periode van
saamhorigheid en groepsgevoel.
1 gezamenlijke factor is er altijd geweest: de kids op de
Slotlaan hadden elkaar. Wij merken dat de kinderen in
deze Corona periode nog veel closer zijn geworden. Ze
helpen elkaar, ze troosten elkaar als er iemand even
doorheen zit, ze verzinnen creatieve spelletjes buiten om
maar wat met elkaar te kunnen ondernemen. En er worden
gezamenlijke activiteiten gedaan daar waar het kan. Onze
kinderen hebben laten zien dat ze ontzettend flexibel zijn
en er voor elkaar zijn en daar zijn we ontzettend trots op!
Alle kinderen zijn inmiddels uit de quarantaine en alle
vaste begeleiders zijn terug, dus klaar voor een frisse start!

zitten, alleen van je kamer om naar de WC te gaan of om te douchen
en wachten tot begeleiding naar je toe komt. Ondanks al die
beperkingen hebben de kinderen het super gedaan met als
resultaat, lekker naar de Mac Donalds op het moment dat iedereen
weer negatief is. Ik denk dat het mooie aan deze gehele periode de
saamhorigheid naar elkaar was, het steunen van elkaar, elkaar kracht
inspreken tijdens elke dienst, met een kleine dosis humor. Want zo
kom je samen deze periode door.

D3 IS GECONTRACTEERD VOOR NOORD-VELUWE!
Per 10-03-2021 is D3 ook gecontracteerd in de regio Noord-Veluwe
voor 24-uurs verblijf. Hier zijn we bijzonder blij mee en gaan voor een
fijne samenwerking voor -en met jeugdigen uit die regio!
Dat betekent dat wij nu als gecontracteerde jeugdzorgaanbieder
jeugdhulp bieden aan jeugdigen uit de regio’s; Twente, 8 Achterhoekse
gemeenten, Centraal Gelderland, Rivierenland, Midden-Ijssel/ OostVeluwe en Haaglanden.

GROEP IN BEELD: BEEKVLIET
De zomer is in zicht en de meivakantie is begonnen. Dat betekent
lekker relaxen en leuke uitjes. Er kan weer veel naar buiten worden
gegaan en dat is vooral in deze gekke tijd natuurlijk wel fijn. Dat
zorgt ervoor dat wij spellen kunnen doen op het grote grasveld voor
de groepen, ijsjes kunnen halen bij de ijsboerderij in de buurt
middels een wandeling, naar het klimbos in de buurt kunnen gaan

UITBREIDING TERREIN BORCULO
De Brandenborgh

Bij D3, locatie Borculo, is er per 1 april plaats voor 4
jeugdigen in onze kleinschalige woongroep ‘de Waterster’ en
per 10 mei plaats voor 8 jeugdigen in onze nieuwe leefgroep
‘de Brandenborgh’. De voorbereidingen zijn in volle gang!

en ga zo maar door.
Sinds een aantal weken zijn de jongeren dan ook weer veel buiten te
vinden. De jongeren zitten buiten te kletsen, fietsen wat rond of
trappen een balletje. Zo hebben wij sinds kort ook een
pingpongtafel voor de groepen aan de Wessel van Eylllaan. Ook
daar wordt veel gebruik van gemaakt. Zowel om te pingpongen, als
rondom de tafel gezellig te kletsen.
Daarnaast gaan de jongeren van de Beekvliet ook graag op pad, zij
bevinden zich graag ook af en toe buiten de groep. Nu dat in deze
tijd wat moeilijker is, wordt er veel gewandeld samen met de
begeleiders. Tijdens dit soort momenten is er gelegenheid om
gezellig te kletsen, maar soms ook om even hun ei kwijt te kunnen of

Ook deze leefgroepen bieden jeugdigen een warme en

hun energie. Naar mijn mening zijn dat waardevolle momenten.
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zodat wij met z’n alle lekker veel buiten kunnen zijn!
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een plek bieden waar jeugdigen later aan terugdenken als
een plek waarbij ze positieve en succeservaringen hebben

START VORMING EN RECREATIE
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Sinds januari zijn wij enthousiast gestart met onze afdeling Vorming en
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leuke resultaten bereikt. Er is voor iedere jeugdige een passende
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maaien, zagen van hout, tot het kappen van bomen aan toe. Ook zijn we

Naast wonen en therapie, bieden we ook een zinvolle dag

gestart met het maken van vogelkasten voor in het bos en zijn de eerste
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Voor aanmeldingen van jeugdigen kunt u altijd contact met
ons opnemen via contact@d3.nl of 06-3069327. Wij vinden

Groet Dolf Kraayvanger, Vorming en Recreatie

het heel belangrijk dat het gevoel goed is. Daarom nodigen
wij de jeugdige, met u als verwijzer en/of ouders, graag uit
voor een rondleiding en oriënterend gesprek op locatie in
Borculo.

