
Wat betekent alledaags geluk voor jou?
www.driestroom.nl

“Het allerleukste bij de Praxis 
vind ik de dagelijkse werk-
zaamheden. Ik heb de ver-
antwoordelijkheid om samen 
met mijn collega’s klanten te 
helpen van hun huis hun thuis 
te maken. Daarnaast is de 
sfeer, het leerproces en de 
begeleiding top!”

Ricardo Hermans, werknemer
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WONEN
Je woont graag op jezelf. Toch 
merk je dat je met vragen 
blijft zitten. Bijvoorbeeld over 
een ingewikkelde brief. Of je 
contacten met anderen lopen 
niet zo lekker. Ook met onder-
steuning van familie, buren of 
vrienden kom je niet waar je 
wilt zijn. Dan kan een mede-
werker van Driekracht met je 
meedenken. Dat kan bij jou 
thuis of in het wijkcentrum. 

WERKEN 
Wat is jouw talent? Iets moois 
maken of ervoor zorgen dat 
gasten zich helemaal thuis voe-
len? We willen dat jij dat kunt 
laten zien op één van onze bij-
zondere locaties. Samen met 
jou gaan we op zoek naar een 
werkplek waar jij gelukkig van 
wordt. Dat staat bij ons voorop! 

LEREN 
Misschien droom je wel eens 
over werken als kok. Of zou je 
het liefst in een winkel wer-
ken, maar je weet niet hoe je 
dat moet doen. We kunnen 
samen met jou op zoek gaan 
naar een stageplek. Ook krijg 
je bij sommige bedrijven de 
mogelijkheid om een (interne) 
opleiding te volgen. Leren doe 
je niet alleen!

ALLEDAAGS GELUK 

Wat betekent alledaags geluk voor jou? Dat 
vragen we aan je als je bij Driestroom komt 
wonen, werken of leren. Jouw geluk staat 
voorop bij de ondersteuning die we geven. 
Driestroom gelooft in meedoen voor ieder 
mens, jong en oud. Op zijn manier en met zijn 
mogelijkheden. Daar doen wij ons best voor.
De wijzigingen in de ABWZ en de uitvoering 
van de Wmo door gemeenten zien we als kan-
sen om jou nog beter te ondersteunen. Om 
met samenwerkingspartners een baan voor je 
te creëren, betaald of onbetaald. Of een plek 
om te wonen voor jou of je nu jong bent of wat 
ouder. Met veel of weinig ondersteuning. 
Dit doet Driestroom op professionele wijze, 
creatief en met jouw alledaags geluk voor 
ogen.

“Ik voel me echt vrij op 
Hofstede (Bemmel) het 
is een  fijne plek, het is 
thuis. Als mijn apparte-
ment opgeruimd is, is 
het ook opgeruimd in 
mijn hoofd”.

Jolijn Nijland, bewoonster

Volg ons ook op

jij doet mee
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Onze enthousiaste medewerkers zetten zich 
dagelijks in voor jou. In de brede regio van Arn-
hem, Nijmegen en het land van Maas en Waal 
ondersteunen zij je bij wonen, leren, werken 
en dagelijkse activiteiten. Bij jou thuis of op 
een andere plek waar je woont. Op een van de 
locaties of bij maatschappelijke ondernemin-
gen. Onze Driestroomhuizen liggen verspreid 
in Nederland.

Het centraal bureau van Driestroom vind je 
aan de Industrieweg Oost 27, 6660 AC in Elst.  
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Wat betekent alledaags geluk voor jou?
www.driestroom.nl

WONEN 
Jij woont het liefste samen met 
anderen. Daar voel jij je gelukkig 
bij. Want je houdt van gezellig-
heid. Maar je wilt wel graag een 
eigen kamer. Bij Driestroom kun 
je op allerlei manieren wonen; in 
een groepshuis midden in de wijk, 
of in een appartement met bege-
leiding. Zelfs in Villa Kakelbont in 
Elst, waar alle ruimte is voor kin-
deren en jongeren met speciale 
hulpvragen. Of in een Driestroom-
huis waar gezinshuisouders er 
dag en nacht voor jou zijn. Alles 
is a� ankelijk van jouw wensen 
en je mogelijkheden. Heb je veel 
verzorging nodig? Of ben je al wat 
ouder? Ook dan kun je terecht bij 
Driestroom. Bel ons voor een af-
spraak. Dan gaan we samen met 
jou en je familie kijken wat het 
beste bij jou past. 

LEREN 
We vinden jouw ontwikkeling belang-
rijk: of dat nou is op het gebied van contact 
maken, of zelf je dag invullen. Wat daarvoor 
nodig is? Een plek waar je het gevoel hebt dat 
je er past. Je leert immers het meest als je je 
ergens thuis voelt. Soms leer je zelfs meer als 
er speciale mensen samenwerken om jouw 
ontwikkeling meer kans te geven. Daarom 
zoekt Driestroom ook samenwerkingspart-
ners. Onze belangrijkste partners zijn natuur-
lijk jouw ouders. Die kennen jou immers het 
beste.

MEEDOEN 
Genieten van mooie muziek of samen met 
een begeleider zwemmen. Alleen of in een 
groep. Driestroom heeft verschillende 
centra waar je overdag naar toe kunt gaan. 
Daar is aandacht voor creativiteit, ge-
zelligheid en persoonlijke verzorging. 
Hier kijken we vooral naar jouw mo-
gelijkheden. 

WAAR VIND JE ONZE 
MEDEWERKERS? 

"Tijdens een wandeling 
heb je vaak de mooiste 
gesprekken met de be-
woners. Het één op één 
contact is zo belangrijk, 
zowel voor hen als 
voor mij."

Gerard Beekman, begeleider

Kunnen we wat voor je doen? Bel ons 
gerust als je vragen hebt of gewoon ad-
vies wilt. Wil je graag een locatie bezoe-
ken? Ook dat kan. Je bent altijd welkom.
Maar je kunt ons ook eerst bellen voor 
een persoonlijk gesprek.

Wij, de medewerkers van het 
Driestroomloket zijn bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag, 
8.30 uur – 17.00 uur 
op (0481) 37 5555 

Kijk ook op www.driestroom.nl

WELKOM 

we zijn er voor jou
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