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GOED  NIEUWS

 
door het Centrum voor Elkaar

 

 

 

 

SLECHT NIEUWS

Allereerst helaas slecht nieuws.

Peter Paul Doodkorte, teamleider
van het Centrum voor Elkaar, zal
dan nu echt het Centrum voor
Elkaar (CvE) verlaten. Later dan
verwacht, maar toch te vroeg, zal hij
vanuit Vondel&Nassau buiten de
gemeente Bunnik nieuwe
uitdagingen aangaan.

PP IN HET KORT
EEN VISIONAIR
Zijn motto is: “Als je problemen en uitdagingen 

kantelt, ontstaan er nieuwe perspectieven met kansen.”

 

EEN REBEL
Kaders speels oprekken doet hij graag. Nee, zich
neerleggen bij een starre gang van zaken doet hij niet.
 

EEN INSPIRATOR/POËET
Met zijn arbeidsvitamientjes, lachspiegeltjes,

vakantiegroeten en wintergedachten informeert hij,
motiveert hij en geeft hij stof tot nadenken.

 

 



ALLE DAGEN DROMEN
 

De afgelopen jaren heb ik op verschillende werkplekken een spoor van
profielen (Graves, kernkwadranten enz….) achtergelaten. Profielen
waarin precies beschreven staat waar mijn kwaliteiten, valkuilen en
allergieën liggen. Niet dat er een verrassend beeld uit al die profielen
is gekomen. Mijn moeder beschikte blijkbaar over profetische gaven,

want de uitslagen van al die profielen bevestigden keer op keer wat  zij
vanaf de kleutertijd al wist over haar jongste spruit. Toch heb ik mij al
die jaren door dit soort trainingen en teamdagen heen gesleept. Met
als hoger doel: optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten en
elkaar aanvullen waar de ander tekort komt. Vellen zijn er vol
geschreven op dit soort dagen. Van 10.00 tot 16.30 uur In een kring,

geurkaars in het midden, chocolaatjes en mandarijntjes op tafel,
vechtend tegen de slaap en de verveling. Uit de velen profielen was
natuurlijk al lang duidelijk dat deze manier totaal niet bij mij aansluit.
Ik bouw liever een vlot met mijn team om vervolgens met elkaar naar
de overkant te peddelen, moet je eens opletten wat daar voor
interessante profielen uit komen :-) Maar goed, omdat ik graag op
goede voet met iedereen leef, pas ik mij dan aan (kernkwaliteit). Het
frustrerende is dat veelal daags na dit soort teamdagen al mijn
kernkwaliteiten toch weer een blok aan ieders been bleken te zijn en
dat het aanvullen door andere van mijn tekortkomingen toch wel
tijdrovend te zijn. Oké, ik sla misschien nu wat door (kernkwaliteit?)

Maar ik wil tegen je zeggen dat ik het bijzonder knap vind, hoe snel je
mensen doorziet en op waarde weet te schatten. Zonder dat er een
kernkwadrant of Graves profiel aan te pas komt. Ondanks dat we
elkaar niet dagelijks zagen, voel ik mij ontzettend gezien door je.

Tijdens het laatste  functioneringsgesprek werd ik zo gelukkig van de
erkenning die ik kreeg en de ruimte om optimaal mijn kernkwaliteiten
in te zetten. En een omgeving te creëren waarin ik goed functioneer.
Of heb je mijn moeder aan de lijn gehad ?:-) Elk nadeel heeft zijn
voordeel. Dat is een mooie benadering van je Peter Paul! en zeker voor
iemand die de ervaring heeft dat ieder voordeel zijn nadeel heeft.
Peter Paul, het gaat je goed, ik wens je veel geluk en gezondheid toe.

Spreuken 4:23 zegt: “van alles waarover je waakt, waak vooral over je
hart, het is de bron van je leven.” L. van den Heuvel
 

LUISTEREN, INHAKEN EN AANSLUITEN
Praat met mij, praat met mij 
Dan kan ik je helpen
Alleen als je tegen me praat
Praat met mij, praat met mij
Je hoeft niets te verzwijgen
 

Zo ben jij een blog in 2018 op LinkedIn gestart met een verwijzing naar de tekst van
Andre Hazes. 

Ja ja mooie praat dacht ik toen nog, ik kende je immers nog niet heel goed…… en ik
heb dit wel vaker gehoord. Laat maar eerst zien wat je in je mars hebt :).   
Maar hier kom ik op terug en ik wil je bedanken! 

Bedanken dat je mij hebt laten praten, praten over hoe ik er in stond in het werk maar
ook privé. En wat deed jij, jij luisterde. Zonder oordeel, zonder een verborgen agenda. 

 Je hoorde niet alleen wat ik vertelde, maar je luisterde. En dit was en is voldoende,

luisteren.

Ik ben trots, trots op mezelf maar ook ontzettend trots dat jij ons zo gesteund hebt.
Trots op mijn persoonlijke groei, en mijn groei als teamlid, of nee professional, binnen
het Centrum voor Elkaar!  Trots dat ik het gesprek durf aan te gaan, trots dat we zo’n
leuk team zijn, trots dat we zo ontzettend hebben kunnen lachten, trots dat we
kunnen relativeren in de waan van de dag en trots dat we elkaar zien staan.  Jij zegt
altijd bescheiden dat heb ik niet gedaan, dat hebben jullie zelf gedaan. Dat laatste
klopt, maar jij bent wel beregoed in het even een kontje in de goede richting geven. 

 

Wat moeten we nou zonder de dagelijkse wintergedachten, arbeidsvitamientjes en
vakantiegroeten. Gelukkig hebben we LinkedIn nog!

Bedankt Peter Paul!!!!
 M. Neut
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HERINNEREN
 

“Weet u nog: het strand?”

…”

“Dat het zo warm was dat je je kousen uittrok?”

“Ja.”

“Met
je blote voeten op het zand?”

“Ja…

dat…”

“Wat voor een kleur heeft zand?”

“Zandkleur natuurlijk.”

“En de lucht? Wat is de kleur van de lucht?”

“…doorschijnend.”

“Dus je loopt met je blote voeten op het zandkleurige zand en in de
doorschijnende
lucht zie je…? …Vliegt daar wat?”

“…die daar moeten zijn…”

“Hoe zien ze er uit?”

“…die daar iets te regelen hebben…”

“Weet u nog, wat je op het strand kunt vinden?”

“Flesjes.”

“Ja ook, maar ook een soort dieren die aanspoelen bij Oostenwind…”

“…?”

“Ze zijn rond… en ze prikken als je er in trapt… zeggen ze.”

“…?”

“U weet het wel.. een soort beesten, aangespoeld op het strand, ze
lijken op gelatinepuddinkjes…”

“…?”

“…de eerste letter is een K!”

“Katten!”
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Peter Paul, dank voor
alles, het ga je goed!

 

J. Wiersum
 

 

 



ALS EEN BEVLOGEN
AMBASSADEUR NAAR
ELDERS VLIEGT…
Peter Paul, uit de grond van mijn hart:
Hartelijk bedankt voor alles wat je ons de
afgelopen tijd hebt gegeven, bijna je hele ziel en
zaligheid!  :) Ik heb in ieder geval mijn vaste
benoeming aan je te danken en vele aspecten
die het werken voor mij (en anderen) rijker,
krachtiger hebben gemaakt. Je bent en blijft
inspirerend met een mooie visie!

 

Er is nog veel positiefs  te zeggen, maar ik wil
samenvattend besluiten met een TOP en een TIP: 

 

De TOP:  je bent m.i. een prachtmens met je hart
op de goede plaats, waarbij jij jouw ervaring,

visie en wijsheid in ruime mate hebt kunnen
inzetten op deze plek, waarin dat bijzonder
waardevol is, in een vak(gebied) waar het zo
essentieel is om het ware verhaal boven te
brengen en samen oplossingen te bereiken.

Precies de goede man op de goede plek op het
juiste moment!
 

De TIP: spreidt je ingezette en de door anderen
ervaren aandacht beter en neutraler over het
hele team. Het komt het bovenstaande
tegemoet en vermindert de daardoor aanwezige
risico’s op draagvlakverkleining en draagt bij aan
een gezonde en evenwichtige dynamiek binnen
het team.

 

Het ga je goed!

 

P. Mayer

JIJ, IK EN MAATWERK
Beste Peter Paul, BESTE teamleider,
Jij bent sterk in het zien van de ander. Dankjewel
voor onze gesprekken. 

Jij bent sterk in het benoemen en vieren van elk
succes(je). En dan doet het er niet toe of het gaat
om de goedkoopste verbouwing of een
stokhouder op de kliko.

Dankjewel voor jouw support. Bovenal ben jij sterk
in het laten zien dat elk succes(je) telt. Dankjewel
voor wat ik van je heb mogen leren en omdat wij
het voortaan zonder een “startverhaal”
moeten doen, nu een verhaal van mij voor jou: 

 

“Door een storm zijn duizenden zeesterren op het
strand geworpen, die bij gebrek aan water dreigen
te sterven. Een man die op het strand loopt ziet de
omvang van de ramp en geeft de moed op: hoe
kan hij immers in zijn eentje al deze zeesterren
redden. Dan komt er een meisje dat naar de eerste
zeester loopt die ze ziet. Ze pakt het diertje op en
draagt het terug naar het water. Dan pakt ze de
volgende zeester, daarna nog een en nog een. De
man zegt: ‘Meisje, er liggen hier duizenden
zeesterren dood te gaan. Denk je nu werkelijk dat
het wat uitmaakt wat je doet?’ Ze antwoordt:
‘Vertel dat maar aan de zeesterren die ik net in het
water heb gegooid’. Ze gaat door met haar werk
en de man besluit haar te helpen. Mensen die het
strand op komen, zien de twee druk bezig en
helpen mee. Aan het einde van de dag hebben ze
samen honderden zeesterren gered.”

 

Alle succes bij alles wat je nog gaat doen. 

 

Soso Lobi, 
 

R. Eijk
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TRAUMA’S VERSUS TELETUBBIES

BUNNIK – In de zomer van 2018 komt een melding binnen bij
het Centrum voor Elkaar. Een behulpzame man meldt zijn
goede kennis aan voor hulp. In een korte notitie blijkt al snel
de ernst van het leed wat deze man van nog maar 42 jaar
heeft mee moeten maken in Turks-Koerdistan. Martelingen,

gevangenschap en vele verliezen staan op zijn netvlies
gebrand.  Vertrouwen is een heikel punt, ik mag langskomen
voor een gesprek, als ook zijn kennis aanwezig is. Het gesprek
lijkt buiten het bewustzijn van meneer om te gaan. Hij kijkt
onafgebroken naar de televisie, de Teletubbies springen
onaangetast en nietszeggend in het beeld rond. Uit het
contact met zijn kennis, behandelaar en huisarts wordt meer
duidelijk. Meneer leeft een geïsoleerd bestaan, overschaduwd
door angsten komt hij nauwelijks buiten, zijn huis is
verwaarloosd. Een keer per jaar komt zijn moeder uit Turkije
over voor 6 weken, om de zogeheten bezem door zijn
appartement te halen. Meneer weet zelf te vertellen; “Mijn
tweeling van 3 jaar, woonachtig bij hun moeder, houdt mij op
de been, voor hen wil ik mijn leven verbeteren.”  Na een
aantal contacten volgt een warme overdracht naar
interculturele begeleiding, meneer is eerst standvastig dat hij
geen ‘schoonmaakster’ nodig heeft. In zijn moedertaal weet
de begeleidster stukje bij beetje zijn vertrouwen te winnen. 

 Na een paar maanden spreek ik meneer weer thuis, samen
met zijn begeleidster. Ik zie een man, aanwezig en meer
opgewekt, zijn huis schoner en opgeruimd. Hij spreekt zijn
dank meerdere malen uit voor de hulp die hij heeft gekregen.

Er is vertrouwen in de begeleiding en nog belangrijker, meer
vertrouwen in zichzelf. Medicatie en behandeling zijn
aangescherpt in afstemming met de begeleiding,

behandelaar en huisarts. Meneer durft vaker alleen naar
buiten. Nog een paar maanden later begrijp ik dat meneer
zich oriënteert op een opleiding en vrijwilligerswerk. 

Maar het meest onbetaalbare resultaat, zijn tweeling komt nu
en dan logeren. Zij hebben een stuk van hun vader
teruggekregen.

 

L. van Domselaar

EEN BAAS MET EEN ....

Als je je baas voor het uitkiezen hebt, kies er dan een
met een dochter. Er zou zoiets bestaan als een
‘dochtereffect’: mannelijke managers met dochters
investeren meer in maatschappelijk verantwoord
ondernemen, zetten meer vrouwen op hoge posities en laten
de salarissen van vrouwen in het bedrijf stijgen. Althans, dat
schrijft gedragswetenschapper Ben Tiggelaar in zijn
columnbundel “Waarom je beter een baas met een dochter
kunt hebben”.

Beste adviezen, bescherming, begrip en vertrouwen krijg
je ook van een vader..... Soms had jij één, en vaak wel tien,

pleegkinderen tegelijkertijd in Bunnik, die smachten naar
jouw luisterend oor en bemoedigend klopje op hun
schouders! Die wisten wel, jij bent degene die langs de lijn of
zelfs op de streep voor ze gaat staan! Die wisten wel, leren en
vieren trots en tevreden te zijn is een kunst! 
Werken-dat is maar een bijzaak! Aan het werk zijn ook al heb
je vakantie...Gaf niet de goede voorbeeld, maar ach, niemand
is perfect.  Hard werken deden ze zelf ook! Wie handelt uit
passie, heeft geen werk maar leven! Zo hebben ze gebouwd,

creatief gedacht, zijn ze gevallen en weer opgestaan,

moesten ze links gaan, zijn ze toch rechts beland of juist
andersom en toch wel heel gebleven. Voor ze staat nu een
fort, klein maar stevig met hier een daar een barst...iedereen
kan het zien, het staat als een huis; in Odijk welteverstaan en
anders hebben ze altijd de tinyhouses....En welzijn op recept!
 

De maatwerkknop is ingedrukt, de tafels zijn opgeruimd,

de bagage is volgepropt met goede ideeën, het is tijd om
verder te gaan!  Vol goede moed en voldoende vertrouwen
gaan ze ook verder, want die vertrouwen hebben ze 

gekregen van een baas met een dochter die gaat trouwen! 

Hoor je ze nog zeggen: bedankt voor alle vertrouwen,

bedankt voor alles! 

 

S. de Jonge
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HET MAATSCHAPPELIJK
WERK ON TOUR!
Door een nauwe samenwerking met de wijkagent en de
sociaal beheerder van Portaal kan het zijn dat u de
maatschappelijk werker van Centrum voor Elkaar bij u
in de wijk tegen het lijf loopt. Samen gaan zij op pad en
hopen daarmee inwoners in een vroeg stadium hulp te
kunnen bieden waardoor grotere problemen
voorkomen kunnen worden. Ook zal het
maatschappelijk werk een plekje krijgen in het nieuwe
gezondheidscentrum in Bunnik. Heeft u een vraag of
loopt u ergens tegen aan? Loop gerust binnen! 

Aan een afspraak met het maatschappelijk werk zijn
geen kosten verbonden. Of bel naar
06-12467126. Een beller is sneller!
 

E. van den Tempel

KABEL EINDELIJK ONDER DE GROND

Mede dankzij bemiddeling van de heer 
 Doodkorte is een wonder geschied. Wat
iedereen lange tijd voor onmogelijk hield is
gebeurd. Na 2 jaar en 18 dagen en 7 reminders
verder heeft de leverancier van de grondkabel
de kabel eindelijk onder de grond begraven. Een
heugelijk feit om mee te mogen maken.

Februari  2020 Vol  1  Issue  1

VAN VERWARD EN DAKLOOS NAAR ZELFSTANDIG
WONEND MET WAT STEUN

Een 66 jarige meneer was al 20 jaar dakloos. Een
contactpersoon bekommerde zich om zijn situatie en
klopte bij het sociaal team in Doorn aan. Omdat meneer af
en toe sliep in de jeugdherberg in Bunnik werd CVE ook
ingeschakeld. De situatie van meneer ging snel achteruit.
Meneer begon verward gedrag te vertonen, mocht de AH
niet meer in, vermagerde sterk. Voor een hond zou beter
gezorgd worden. CVE heeft de regie voor zorg genomen en
samengewerkt gezocht met wijkzorg, de huisarts, de
contactpersoon, beleid. Bemoeizorg werd ingeschakeld.

Een tijdelijke plek werd gevonden in de Biltse Hoek, waar
meneer op adem kon komen en aan kon sterken.

Huisvesting werd gevonden met een urgentieverklaring. 

 

Meneer woont inmiddels nu een jaar zelfstandig met een
steuntje in de rug. Meneer drinkt nu wekelijks koffie met
de bewoners van het verzorgingshuis, gaat wat dagen naar
de dagbesteding en heeft 1,5 uur reguliere begeleiding bij
de dagelijkse activiteiten.

HET KAN OOK ANDERS EN BETER

Een mevrouw neemt contact op met CVE. Er is
darmkanker gediagnosticeerd.  Ze is
mantelzorger voor haar man die wegens een
herseninfarct niet alleen 24 uur thuis kan blijven.

Meneer is bekend bij CVE en hij heeft zorg nodig
als zijn echtgenote/mantelzorger naar het
ziekenhuis moet voor een operatie. Natuurlijk
kun je dan meteen respijtzorg inzetten, maar je
kunt ook praten met de inwoner over haar
oplossing.

Mevrouw wil het liefst iemand in huis. Dan is dat
voor meneer en haar het rustigste.  Het paar
heeft geen kinderen en een klein sociaal netwerk
dat op leeftijd is. Mevrouw heeft wel gehoord
van Handen in Huis en zou veel voor deze
oplossing voelen. Een vrijwilliger die een week
24 uur in huis komt. Er wordt contact gelegd
met een vrijwilliger van Handen in Huis en er is
een goede click. Deze organisatie is niet
gecontracteerd als zorgleverancier door ZOU. 

 Gelukkig bedenken we een knop
“Maatwerkvoorziening”, waardoor we de meest
adequate zorg bieden en 

€  500,-- besparen.

SUCCESJES - A. OTTEN
 



WINTERTRANSFER EKKEL NAAR CVE OP
DEADLINE DAY
ODIJK - De terugkeer van Ekkel naar het CvE is eindelijk rondgekomen op deadline day.

Trainer Doodkorte is verheugd te kunnen mededelen dat er een einde is gekomen aan de
soap rondom de overstap.

 

De 36-jarige Ekkel komt transfervrij over vanuit het veiligheidsdomein en was voor beide
partijen een buitenkansje. In de voor zomer van 2019 waren al de eerste contacten tussen
trainer en speler, echter een zomertransfer zat er toen nog niet in.

BERICHT VOOR DE TRAINER

Beste Peter Paul,
 

Hartelijk dank voor de korte,

maar mooie periode dat we hebben
samengewerkt. Ik heb goede en
leerzame (sparrings)momenten met
je gehad waarin de
Persoonsgerichte Aanpak (PGA) een
rode draad is geweest. 
Enne…over mijn terugkeer naar het
CvE heb ik maar een kort
sportrubriekje van gemaakt ;)  
 

Het ga je goed en het allerbeste
toegewenst!
  

WINTERTRANSFER ARKEMA
NAAR CVE BLIJFT NOG
SPANNEND
ODIJK - De afgelopen tijd (en nog steeds) heeft de transfer van
Arkema de gemoederen bezig gehouden. De vele stappen
laten we hier even onvernoemd, maar we weten allemaal dat
dit niet over één nacht ijs gaat. Sommige gemeenten laten zo
een traject over aan hun afdeling P&O of aan de werknemer
zelf, maar dat is hier niet het geval. Teamleider Doodkorte
steekt zijn nek uit, denkt experimenteel indien nodig en steunt
de werknemer zodra het tijd is dat deze zelf stappen zet.
Nu nog het laatste loodje afhandelen!

 

Peter Paul: BEDANKT en veel succes gewenst!
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WOORDEN VAN DANK
Ontwikkeling is spelen met je grenzen,

Stilstaan en niet bewegen, is bestemd voor bange mensen 

 

Succes is pas gegarandeerd, 

Als iedereen dezelfde koers ambieert 
 

Bijspringen en invoegen op de leefroutes van mensen
Meer kunnen wij ons niet wensen
 

En juist omdat de tijd als een wervelwind voorbij raast en dagen,

weken, maanden en zelfs jaren razendsnel komen en gaan, is het
belangrijk om nu te genieten. Geniet daarom met volle teugen
van het moment nu, gun jezelf af en toe iets speciaals en vergeet
niet om van elke dag iets moois te maken. 

 

Enkele kreten van jou die voor mij van grote betekenis zijn
geweest.  Dank voor het creëren van de ruimte waarin ik mij heb
kunnen ontwikkelen, dank voor het prikkelen en het uitdagen
waardoor ik mij heb kunnen bewegen en steeds verder het
speelveld ben gaan betreden.

 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt en samen weet je meer” 
Zo zei je toen. Ik hoop van harte dat jij doorhebt wat voor moois
je hier hebt achtergelaten en mocht het door ouderdom toch
wegvagen; ik  vertel het je in de toekomst graag nog een keer. 
 

 “The secret of change is to focus all your energy, not on fighting
the old, but on building the new"

Dus bouwen wij verder en voort aan onze ontwikkeling.

 

S. Pompei
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OPVOEDEN DOE JE SAMEN
Autorijden, een baan uitoefenen, veters strikken: voor alle
belangrijke zaken in het leven heb je een diiploma nodig.

Maar niet voor het grootbrengen van een kind, terwijl dat
toch soms knap lastig kan zijn. Dat bewijst een recent
geval in de gemeente Bunnik waarbij zowel de puber als
zijn ouders uit de band sprongen. Terwijl de jongen in
kwestie zijn rol als puber vol verve vervulde, schoten ook
ouders alle kanten op. Thuis escaleerde het steeds
frequenter en één ding was op dat moment het
belangrijkst: rust in het gezin. Hiervoor werd nagedacht
over een andere plek voor de jongen, maar ouders
geneerden zich te zeer om bij mede-ouders (familie,

vrienden) aan de bel te trekken. De leeftijdscategorie
waar de puber in viel, vermoeilijkte de zoektocht via
officiële  pleegzorginstanties. Maar, er is goed nieuws!

Het CvE heeft een bekwaam en liefdevol Bunniks
echtpaar bereid gevonden om de jongen op te vangen.

E. Arkema



‘ALLEEN MENSEN DIE DENKEN, 
KUNNEN VAN GEDACHTEN VERANDEREN’

(OMNEKNED)
 
 

Peter PauL,   
Veel succes en plezier bij je volgende opdracht, 

wie weet tot ziens !
 

Groet ,
Ellen
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FOOD  FOR  THOUGHTS

 

 
 

REA L  L I F ESTORY
 

VRA AG  J E  A AN  J E  EN IGE  ZOON  OF  H I J  VAKER  OP
BEZOEK  WIL  KOMEN ,  KR I JG  J E  EEN  I -PAD  ZODAT

J E  MET  ELKA AR  KAN  ‘BEELDBELLEN ’ .

 

 

MANTELZORGER  VOOR  ECHTGENOTE ,

84  JA AR
 

 

REA L  L I F ESTORY
 

HOEZO ,  HOE  HET  GA AT?  LEVEN  MET  EEN
DEMENTERENDE  ECHTGENOOT

IS  HARD  WERKEN .

 

MANTELZORGER  VOOR  ECHTGENOOT ,  

82  JA AR
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HET KLEINE VERHAAL
Dit is de krant voor het kleine persoonlijke verhaal. Een verhaal wat er toe doet. Het heeft mij als

professional geleerd hoe belangrijk de kunst van het luisteren en vragen is in ons werk. Iemand die die

kunst “verstaat” is in staat er toe te doen. Zo ook bij het verhaal van Jay (bijna 18) . Ik leerde hem kennen op

een zomermiddag jaren terug toen ik als jeugdwerker via de bekende detacheringsbureau’s Kroek en

Partners en Inzetbaar werkte. Ik draaide een laat slaap vroeg dienst op een jeugdzorggroep en had die

dienst 3 jongeren op de groep. 2 waren aanwezig en ik had van mijn collega doorgekregen dat Jay voor het

avondeten zou terugkomen. Zo tegen half 6 die zaterdagmiddag had ik het eten klaar en stond op het

punt om met de aanwezige jongeren te gaan eten. Op datzelfde moment belde Jay. Hij vroeg me te

wachten met te gaan eten totdat hij op de groep kon zijn. Hij had een bus gemist. Ik heb hem uitgelegd

dat we net op het punt stonden om te gaan eten en dat we een maaltijd voor hem zouden reserveren. Zijn

reactie was buitenproportioneel en hij tierde dat we te vroeg zouden gaan eten. Hij eiste dat we op hem

zouden wachten. En kort na die eis gooide hij de hoorn op de haak. We zijn gaan eten met de groep en een

half uur na het telefoontje en na het eten stormde Jay de groep op. Ik heb zelden een jongere gezien die zo

buiten zichzelf was. Woest……Hij gooide met de deur van de groepsleiderskamer en tjak daar zat een barst

in het hufterproof glas. Hij stormde op me af, en geloof me, ik ben niet snel bang maar deze knul had een

blik in zijn ogen…. Door hem aan te spreken zag ik dat zijn focus veranderde. Ik kon tegen hem zeggen dat

er meer dan voldoende voor hem was en er een bord voor hem klaar stond. Hij stormde naar de tafel en viel

dat bord aan. Ik heb nog nooit iemand zo snel en gulzig een bord eten zien wegwerken. Er zat een

groepsgenoot tegenover hem die om hem moest lachen en hem teruggaf dat hij dat bord met 2 happen

leeg had en zijn gezicht onder het eten zat. Onder het voorbijlopen liet ik Jay weten dat ik graag met hem

in gesprek wil als hij rustiger was geworden. Na het eten stormde Jay naar boven en kwam een paar uur

later en zichtbaar rustiger naar beneden. We konden in gesprek en op mijn vraag wat er nu gebeurde

vertelde hij dat eten heel belangrijk voor hem is. Hij vertelde van zijn afkomst. Mijn inschatting was dat Jay

roots afkomstig van de ABC eilanden was maar hij vertelde dat hij in Ethiopië is geboren en kort na zijn

geboorte door Nederlandse pleegouders is geadopteerd. Hij vertelt dat hij zijn biologische ouders niet kent

maar eigenlijk heel nieuwsgierig is naar zijn biologische familie zeker nu het in zijn pleeggezin zo enorm

mis is gelopen en hij al jaren in het jeugdhulpsysteem zit. ’s Avonds toen alle jongeren op kamer zaten ben

ik met alles wat hij me vertelde en met zijn gedrag heeft laten zien, gaan googlen. Na enige tijd lezen

leerde ik dat op het moment dat Jay geboren was,  Ethiopië geteisterd werd door hun heftigste

hongersnood in hun geschiedenis met duizenden doden.  De volgende ochtend nam ik Jay apart en heb

hem de artikelen laten lezen. Ik vertelde hem dat het niet ondenkbaar is dat hij in het begin van zijn leven

erge honger heeft gehad. Hij vertelde me dat hij inderdaad iets geks met eten had. Een paar weken

geleden had de groep een BBQ georganiseerd en ook daar was hij helemaal uit zijn dak gegaan. Hij

vertelde me dat als hij geld meekrijgt van de groep om te reizen dat hij dat geld gebruikt voor het kopen

van eten zodra hij honger krijgt en dan zwart reist. Hij vertelde me dat hij nu snapt waarom hij zo raar met

“eten” doet en dat nog nooit iemand hem dit verteld had. Ik heb hem doorverwezen met deze ontdekking

naar zijn behandelaar om eventuele verdere begeleiding te organiseren. Ik zag in zijn ogen ook het besef

van het lot wat zijn ouders overkomen kon zijn. Het is geen luchtig vrolijk verhaal maar wel een verhaal van

hoop en perspectief. Het heeft mij geleerd dat achter het gedrag van mensen altijd een verhaal schuil gaat.

 

Van de correspondent uit Knollengat, D. van Rossum.
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Deel 1

De jaarlijkse inspirerende

bijeenkomst in de Jaarbeurs te

Utrecht welke de start-up

momenten voor alle werknemers in

den lande tot een feestje probeert

te maken heeft dit jaar voor het

eerst een nieuw onderdeel 

 gekregen. Naast het mooie

programma om kennis te maken

met allerlei energiegevende

momenten, hulpmiddelen, nieuwe

bewegingsoefeningen, energierijke

voedingsmiddelen en vitaminerijke

shakes welke Weight Watchers

bestand zijn, was dit jaar de

onvolprezen gastspreker Peter Paul

Doodkorte uitgenodigd. Hij wist de

aanhorenden (en van onze 

 correspondent heb ik begrepen dat

dat er vele waren) te beroeren en  te

inspireren met zijn Lachspiegeltjes.

De Jaarbeurs had niet voor niets

deze gastspreker uitgenodigd. Want

ja, sinds kort kan Peter Paul

Doodkorte zich de goeroe van de

start-up noemen gezien zijn

bijdrage in de meest waardevolle

start-up van vandaag de dag: HET

LACHSPIEGELTJE.

 

Peter Paul Doodkorte wist onze

correspondent te melden dat hij

binnenkort een boek gaat

presenteren waar de Lachspiegeltjes

in verschijnen en dat werkgevers

een abonnement kunnen nemen.

Mogelijkheden genoeg.  Houd deze

man in de gaten……

 

Deel 2

Dat heeft onze correspondent in

ieder geval deze dag gedaan. Na zijn

bezoek aan de Jaarbeurs en zijn

peptalk vertrok de Peter Paul

razendsnel in zijn bolide ’s middags

naar een ander evenement in

Utrecht.  De RECHTBANK!!! Hij werd

geflankeerd door twee mooie

vrouwen. Zijn dit raadsvrouwen of

mensen uit zijn privékring die hem

een hart onder de riem wilden

steken en Peter Paul Doodkorte zelf

een goede start-up willen bezorgen?

Onze correspondent werd de

toegang tot de rechtszaal

geweigerd. De zaak vond

achter gesloten deuren plaats maar

feit is dat het veel tijd in beslag

nam. Wij vragen ons af bij welke

rechtszaak Peter Paul Doodkorte

betrokken is……..

Deel 3

Na deze zitting ging het drietal

richting Rotterdam waar Peter Paul

Doodkorte en zijn twee muzes op de

rode loper verschenen bij het

LUXOR theater. Hier nam hij de

wisselbeker in ontvangst voor de

best geklede man van het jaar

2019. Een terechte winnaar volgens

onze modeblogger. Want alles is bij

Peter Paul Doodkorte keurig op

elkaar afgestemd, kleding, liefst 3-

delig en casual, de haren goed

gestyled en een mooi gebruinde

teint!

Deel 4

Wat onze correspondent opviel de

gehele avond was dat Peter Paul

Doodkorte geen enkel glas

champagne tot zich nam maar met

de bekende  “cup-a-soup” beker liep.

Of zou daar dan misschien toch iets

anders in zitten?

Hoe dan ook het was een

inspirerende dag met al deze

peptalk.  Ik heb er morgen weer zin

in!
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Ram (21 maart - 20 april): Je harde werken, doorzettingsvermogen en inzet lijkt zijn

vruchten af te gaan werpen. Je stelt jezelf daardoor nog grotere doelen. Je motivatie om

je plannen en ideeën in de praktijk te brengen is groot. Dit zal zijn effect op de wachtlijst

hebben.

 

 

Stier (21 april - 21 mei): Wees voorzichtig met online transacties en bescherm je computer

tegen hackers en virussen. Bij een rare mail waarschuw de RID. De gunstige combinatie

tussen Jupiter en Neptunus wijst op extra inkomsten, een bonus of opslag.  Of een extra

kopje koffie van de collega naast je.

 

 

Tweelingen (22 mei - 21 juni): Je hebt het druk, je ziet nieuwe kansen, nieuw beleid in

oude en nieuwe casussen. En je interesse gaat verder.  Je kan ook een oud project, oude

baan of bezigheid weer nieuw leven inblazen. 

 

 

Kreeft (22 juni - 22 juli): Probeer zo min mogelijk financieel afhankelijk te zijn van

anderen. Als je extra wilt werken voor een korte periode dan is dit de manier om te

werken aan je zelfstandigheid en de ….. wachtlijst.

 

 

Leeuw (23 juli - 23 aug): Je kan je relatie verbeteren als je kan laten zien dat je trouw ben

en voldoende aandacht aan je partner geeft. Laat zien dat je om iemand geeft. Werkt

overigens ook goed bij je collegae.

 

 

Maagd 24 aug - 23 sep): Je hebt energie voor 10. Zorg voor lichaam en geest door vaker

dingen te doen die je echt leuk vindt en waardoor je kan ontspannen. Werken? Kies

dingen die je leuk vindt maar die niet te veel kosten, anders krijg je daar weer stress door.

Weegschaal: Ga uit, wees romantisch en ontmoet nieuwe mensen. Vergroot je horizon en

begin in het klein. Misschien al tijdens een huisbezoek.

 

 

Weegschaal (24 sep - 23 okt): Een goede maand om aan je welzijn te denken. Niet alleen

aandacht voor je geest maar ook voor je lichaam. Het etentje met je collegae was een

goede start. Je kon kiezen uit gezonde en minder gezonde etenswaren.  En uiteraard in

goed gezelschap van je  vermakelijke collegae……

 

Schorpioen (24 okt - 22 nov): Dat is een aanwijzing dat hard werken beloond wordt. Vanaf

16 februari gaat Mars je huis van communicatie binnen. Dat maakt die tijd geschikt voor

leren, onderhandelen of het uitwisselen van ideeën. Maak hier gebruik van ook

in gesprek met de zorgaanbieder.

 

 

Boogschutter (23 nov - 21 dec): Lichamelijke gezondheid lijkt weinig aandacht te vragen,

mits je niet overdrijft met eten en drank en geen onnodige risico’s neemt. Maar geniet

van hetgeen je collegae meenemen en op de afdelingstafel achterlaten.

 

 

Steenbok (22 dec - 20 jan): Misschien heb je deze maand wat vaker de behoefte om alleen

te zijn. Zoek in dat geval een rustige plaats waar je tot rust kan komen. Je kunt altijd een

stilteplek opzoeken of je terugtrekken in een rustige ruimte.

 

 

Waterman (21 jan - 19 feb): Op het gebied van werk lijken zich geen grote veranderingen

voor te doen. Natuurlijk los van de komst van een nieuwe teamleider. Knoop eens een

origineel gesprekje aan en leer elkaar op een andere manier kennen. 

 

 

Vissen (20 feb - 20 mrt):  Verschuil je niet achter anderen, maar laat je creativiteit en

talenten zien. Je kunt anderen nu makkelijker overtuigen. Je bent wat brutaler en je kan

jezelf goed uitdrukken. Pak je podium en shine.
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MUZIKAAL AFSCHEID

Op de wijs van: Let it Be, Lennon & McCartney. Tekst: drs. P. (Mayer)

 

Als het CvE:

nog niet écht op stoom is, komt Peter Pau-aul op een dag.

Met ervaring, visie en wijsheid. “Aan de slag, met een lach!”

 

En als het toch weer lastig is en we weten soms niet goed hoe door,

is ie daar met raad en daad en fluistert ‘je weet het écht wel hoor!’

 

Refrein-melodie:

Aan de slag, aan de sla-ag!

Geloof erin en dat het mág.

Ga nu voor die inwoner,

want dat is werken vanuit kracht!

 

Soms dan

zijn er écht wel klachten, vaak van ’n zelfde soort dame of heer. 

Maar ja, wat je dan ook doe-oet, ze gaan vaak weer tekeer.

 

En ook al luist’ren we dan telkens goe-oed, naar wat wij denken het échte verhaal,

Zij gaan door met indienen, vragen en soms met klaagkabaal.

 

Refrein-melodie:

We blijven hopen dat zo iemand, dan ooit het licht zal zien.

Ook al is het via de rechter, die het oordeel velt misschien.

Laat maar gaan, laat maar gaan! Zie ook die ánderen nog staan.

Want iedereen wat aandacht, we willen allemaal gezien.

 

((Peter Paul, die grote kerel, goed gebruind en heel veel wee-eerd

Houdt wel van wat humor, soms ook óngecensureerd….

Adviesje hier en grapje daa-aar, ja zo werken we mét elkaar.

Het CvE staat op de rails, maar we zijn nog lang niet klaar.)

 

Refrein-melodie:

Let it be, 4x

Hij gaat ons nu écht

verlaten, voor een ander staat hij klaar.

 

Want werken wil ie, oh wat geinig. Ook niet vies van een podium.

Vrije tijd soms veel te weinig, het lijkt wel écht zijn opium.

 

Hij houdt van Frankrijk en wintersport en komt dan terug heel goed gekleurd!

We zien hem heel graag nog eens teru-ug. Als dat tenminste nog gebeurt...

 

Refrein-melodie:

Laat hem gaan, laat hem gaan, laat hem gaan, laat hem gaan.

Hij doet toch zijn eigen ding wel, laat hem nu maar gaan-aan!

Ook wíj hebben nu een antwoord. Jullie zullen zien!

U zult het zien, zult het zie-ien: met Christine naar een tien.

 

Want nu is het een a-acht, maar eerst willen wij nog negen zien.

We zijn er klaar mee, we zijn er klaar voor, laat maar komen, 

let it be-ee!

There will be new answers, let it be-ee, let it be!
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ZOEK JE HET LEUKSTE TEAM? KOM NAAR HET CVE!


