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Jacobien Peperkamp, bedrijfsleider van 
DROOM!: “Soms, een enkele keer in je leven, 
gebeurt er iets, dat je je altijd blijft herinneren. 
De eerste keer dat je DROOM! binnenstapte, 
bijvoorbeeld. Bij DROOM! vind je een werksfeer, 
die je tot nu toe niet kende. Vergaderen, een 
cursus volgen, flexwerken, relaties ontmoeten 
… en dat alles onder het 
genot van onze bijzondere 
horeca.  
De missie van DROOM! 
is: ‘haal het beste uit 
jezelf’. Dit geldt voor onze 
gasten, maar zeker ook 
voor onze medewerkers. 
Het DROOM!team bestaat 
gedeeltelijk uit mensen 
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   shop! is een onderdeel van

Twintig stofjassen keurig op een rijtje aan de kapstok, 

een opgeruimde werkplaats en de heerlijke geur van 

hout. Welkom bij Domino! in deze ruime houtwerkplaats 

werken cliënten aan diverse producten. Aan vogelkooitjes, 

hobbelpaarden en speelgoedkeukentjes. stuk voor stuk 

cE-gekeurde producten waaraan veel zorg en aandacht is 

besteed. Producten die ook in bepaalde winkels in de regio 

worden verkocht. kijk op 3shop.nl en ook jij bent verkocht!

Het hou(d)t niet op!

Bij creatief centrum  

kortjakje maken cliënten de 

mooiste voorwerpen van… 

stof! Theemutsen, keuken-

schorten, tassen en bonte 

vlaggetjes. met naaimachine, 

borduurkussen en een flinke 

dosis enthousiasme werken 

de dames bij kortjakje 

geconcentreerd aan hun  

creaties. ook hun producten 

kun je bewonderen en  

bestellen bij 3shop!

Driestroom vindt het 

belangrijk dat iedereen 

meedoet. Ieder op zijn  

eigen niveau en in zijn 

eigen tempo. Wij zijn niet 

blind voor beperkingen 

maar kijken verder dan 

onze neus lang is. Elke 

dag zien we waartoe onze 

cliënten in staat zijn. En 

dat is meer dan je denkt. 

De begeleiding en onder-

steuning op onze locaties 

is dan ook gericht op de 

ontwikkeling van de cliënt. 

onbeperkt
meedoen

in atelier EigenArt bruist het 

van de creativiteit! cliënten 

maken hier uiteenlopende 

originele producten. van 

schaakspel tot drinkmok, 

van schilderij tot geboorte-

tegeltje. cadeauartikelen en 

gebruiksvoorwerpen, alles 

in kleurtjes waar je blij van 

wordt! 

Het schaakspel dat de 

cliënten bij EigenArt maken, 

is een echt topproduct.  

Er bestaat zelfs een heuse 

wachtlijst voor.  

Nieuwsgierig? 3Shop!

achterkant

voorkant

Eigen-wijze kunst

lijkt het jou ook leuk om 

te werken op een van 

onze locaties? Je bent 

van harte welkom om 

eens een kijkje te komen 

nemen. Zeker weten dat 

ook jij je thuis voelt, net 

zoals de andere honderden 

cliënten die onze locaties 

dagelijks bezoeken. Kijk 

op driestroom.nl, typ in 

het zoekvenster ‘locaties’ 

en zie waar onze werk- en 

dagbestedingslocaties zich 

bevinden. 

ook werken bij 
Driestroom?

EigenArt, Domino en creatief 

centrum kortjakje zijn slechts 

enkele locaties van Driestroom 

waar cliënten hun handen uit 

de mouwen steken. Benieuwd 

waar dat nog meer kan? kijk 

op driestroom.nl en typ in het 

zoekvenster ‘locaties’.

locaties

De producten van 3Shop! zijn uniek. Van de artikelen die op 

onze locaties worden gemaakt bestaan geen twee dezelfde. 

Dit betekent dat een besteld product enigszins kan afwijken 

van de afbeelding op de webshop.

(G)een stoffige bedoening

Unieke producten
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“Ik ben degene die de telefoon opneemt! Ik heb me goed 
voorbereid met proeftelefoontjes. Dan kreeg ik bijvoorbeeld 
een klant met een moeilijke vraag aan de lijn. Als telefonis-
te moet ik goed kunnen luisteren. Zo kan ik degene aan de 
andere kant van de lijn het beste helpen. Het liefst bel ik 
de hele dag!”

Rinze bewaart de rust

Communicatie met Christa

“Binnen Driestroom hield ik me al bezig met IK KIES, 
ons zelf ontwikkelde computerprogramma voor 
cliënten. Voor de webwinkel voeg ik de foto’s en 
filmpjes toe op de website. Daarnaast houd ik het  
algemene overzicht over de website en let ik op of 
alles functioneert. Het bestelproces moet natuurlijk 
goed verlopen!”

Zoveel
mogelijk  

zelf doen.
Dat kan bij 

Driestroom!

“Het geloof in ‘meedoen’ is diep geworteld binnen Driestroom.  

Al sinds onze beginjaren doen onze cliënten mee, in de  

maatschappij en op de werkvloer. In officiële termen hebben  

zij een afstand tot de arbeidsmarkt. De webwinkel 3Shop! 

laat zien dat afstand een zeer relatief begrip is.  

3Shop! is tot stand gekomen met dank aan onze cliënten  

en wordt nu vrijwel zelfstandig door hun gedraaid. En wat 

te denken van de producten die via de webwinkel verkocht 

worden? Allemaal gemaakt door cliënten op onze eigen 

(creatieve) locaties en Wmo-centra!

Elke dag word ik blij als ik zie wat onze cliënten realiseren. 

Surf zelf eens naar 3shop.nl en bekijk onze mooie, grappige 

en vooral authentieke producten. En word ook blij!”

Wim Muilenburg, bestuurder bij Driestroom

Unieke 
mensen,
unieke
producten

Voor, door en met cliënten

                                            
Werkdruk bestaat niet op de 

locaties van Driestroom. De 

producten van de webshop 

liggen daarom niet altijd 

op voorraad. Bij elk product 

op 3shop.nl zie je of het 

voorradig is en op welke 

locatie het gemaakt wordt. 

Wil je graag weten wanneer 

een bepaald product weer 

leverbaar is, bel of mail dan 

naar 3shop! (0481) 365421 

of info@3shop.nl.

Goed geregeld  

“Ik was als kind altijd al bezig met pc’s. 
Zat ik samen met mijn vader te knut-
selen. Dat ging niet altijd goed. Soms blies ik wel eens 
een pc op, haha! Maar de webshop is een serieus  
project. Ik heb geholpen met de techniek achter 3Shop! 
Ook maak ik foto’s en filmpjes van de producten en de 
locaties. Ja, ik heb wel oog voor detail.”

Maikel maakt het wel!


