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Wat we doen
Driestroomhuis Berkelland ondersteunt jongeren 
vanaf 14 jaar met een zorgvraag op hun weg 
naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Wij zijn 
geen gewone instelling maar bieden unieke 
kleinschalige gespecialiseerde zorg vanuit een 
gezinsvervangende omgeving.

Voor Wie
Voor jongeren met Autisme, (licht) Verstandelijke 
Beperking of (Niet) Aangeboren Hersenletsel die 
door omstandigheden niet meer thuis kunnen 
wonen of nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Perspectief biedende woon-zorg
Onze zorg is kleinschalig en lokaal georganiseerd 
waarin de grens van Jeugdzorg en WMO 
naadloos op elkaar aansluiten.
Voor jongeren die in meer of mindere mate 
afhankelijk zijn van ondersteuning bij het wonen 
en het dagelijkse leven hebben wij een 
compleet woonaanbod. 

Ons woonaanbod bestaat uit:
• Deeltijd woontraining of behandeling
• Kamertraining/ Beschermd wonen
• Beschut wonen -geclusterd
• Beschut wonen -ambulant
• Begeleid Zelfstandig wonen

Welke woonvorm ook wenselijk is, bij Driestroom-
huis Berkelland helpen we je groeien 
naar vermogen en ondersteunen we je naar 
dagelijks geluk.
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Beschut wonen geclusterd

Zelfstandig wonen, maar niet alleen

Voor wie
Voor jongeren vanaf 18 jaar die door hun beperking 
(nog) niet de mogelijkheid hebben om geheel 
zelfstandig te wonen en een beschutte huislijke 
woonomgeving nodig hebben met een 
zogenaamde; sociale leeromgeving om zo de 
ontwikkeling te stimuleren en te voorkomen dat de 
jongere in een sociaal isolement terecht komt.

Kenmerken beschut geclusterd wonen
• Eigen appartement + gemeenschappelijke 
            ontmoetingsruimte.
• Kleinschalig en huislijk, maximaal 4 zelfstandige
            woonplekken.
• Wonen met 24/7 bereikbaarheid.
• Geplande individuele begeleiding naar  
            behoefte.
• Minimaal 1 uur groepsbegeleiding per dag.
• Zowel geschikt als tussenstap maar ook voor
            langdurig wonen.

Deeltijd woontraining of behandeling

De eerste stap naar zelfstandigheid

Voor wie 
Voor thuiswonende jongeren die door hun beperkte 
zelfredzaamheid en/of gedragsproblemen vast 
dreigen te lopen in hun ontwikkeling en 
maatschappelijke deelname. Het gaat dan om 
jongeren die meer nodig hebben dan alleen 
ambulante ondersteuning en waarbij er sprake is van 
een (dreigend) overbelast gezinssysteem.  
. 

Kenmerken woontraining
• Preventief gericht op voorkomen van
            zwaardere vormen van hulpverlening.
• Gericht op vergroten zelfredzaamheid en 
            persoonlijke ontwikkeling.
• Combinatie met ambulante thuisondersteuning
            mogelijk.
• Tijdelijk verblijf, maximaal 3 etmalen per week.
• Gericht op het reduceren van overbelasting bij 
            gezinssysteem.
• Ervaringsgerichte training/behandeling vanuit 
            familiaire context.

Beschut wonen ambulant

Zelfstandig wonen met 24/7 bereikbaarheid

Voor wie
Beschut wonen ambulant is geschikt voor jongeren 
vanaf 21 jaar die voldoende zelfredzaam zijn, maar 
nog een beperkt zicht hebben op eigen krachten en 
kwetsbaarheden en tijdelijk of blijvende ondersteuning 
nodig hebben bij het wonen en dagelijks leven..

Kenmerken beschut wonen, ambulant
• Eigen appartement of bovenwoning.
• Zelfstandig wonen met 24/7 bereikbaarheid.
• Geplande individuele begeleiding naar 
            behoefte.
• Mogelijkheid om terug te vallen op de 
            faciliteiten van het gezinshuis.
• Zowel geschikt als tussenstap maar ook voor 
            langdurig wonen.
• Jongere huurt de woning van Driestroomhuis 
            Berkelland

Driestroom Berkelland

Beschermd wonen in familiaire context

Voor wie
Voor jongeren die door omstandigheden niet meer 
thuis kunnen wonen en jongvolwassenen die door hun 
kwetsbaarheid een tijdelijke of blijvende beschermde 
woonomgeving nodig hebben. 

Kenmerken gezinshuis
• Beschermd wonen in een familiaire context.
• Kleinschalig, 4 woonplekken.
• Zelfstandige woon-unit voorzien van badkamer,
            toilet en keuken.
• Wonen met intensieve begeleiding en 24/7 
            begeleidingsaanwezigheid.
• Perspectief biedend woon-zorg-traject met 
            diverse doorstroom mogelijkheden.


