
Denk je dat je kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Vraag 
je je af waarom je kind altijd ruzie maakt of waarom het zo 
slecht naar je luistert? Bel dan eens naar het Driestroomloket. 
Onze ervaren loketmedewerkers weten waar jij en je kind 
antwoord kunnen vinden. Bijvoorbeeld op een speciaal 
kindercentrum. Dit is net een gewone kinderopvang, maar 
hier werken (gedragskundige) specialisten. Zij observeren 
met een professioneel oog hoe jouw kind zich gedraagt, 
individueel en in een groep. Hun bevindingen vormen 
de basis waarop wij gaan werken aan de ontwikkeling 
van jouw kind. Dit doen we op methodische wijze, met 
technieken en trainingen die bewezen resultaat opleveren. 
Jouw kind en jij komen vooruit. Met Driestroom!

DRIESTROOM WEET 
ANTWOORD

Bij elke vraag of probleem dat een 
ouder met Driestroom deelt, gaan we 
bij onszelf na: wat heeft dit kind nodig? 
We hebben geen pasklare oplossingen 
op de plank liggen, want elke 
gezinssituatie is anders. Ons aanbod is 
daarom vraaggestuurd en organiseren 
wij rondom jouw kind. De begeleiding 
van Driestroom is maatwerk: unieke 
ondersteuning voor ieder kind en gezin.

UNIEKE KINDEREN, 
UNIEKE ZORG

IN CONTACT MET 
DRIESTROOM

Heb je een vraag aan 
Driestroom? Bel of mail dan  
eens naar onze loket mede
werkers op 0481 37 55 55 
of driestroomloket@
driestroom.nl. Zij gaan graag  
met jou in gesprek.

JOUW KIND IS UNIEK.
ONZE KINDERZORG OOK.

Bij Driestroom draait alles om ontwikkeling. 
Jonge kinderen met een autisme spectrum 
stoornis leren via DTTtraining praktische 
vaardigheden aan. Zorg binnen onderwijs 
geeft kinderen die extra zorg of onder
steuning nodig hebben de kans om mee te 
doen op school. Jongeren met een (licht) 
verstandelijke beperking ervaren op onze 
uitdagende stage en werkplekken hoe 
het er op de werkvloer aan toegaat. Ieder 
kind kan op zijn eigen manier groeien bij 
Driestroom. In grote en in kleine stapjes.

GROEI IN STAPJES

Meer weten over DTT? 
Kijk dan op 

www.eenstapvooruitmetdtt.nl
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UNIEKE KINDEREN, 

UNIEKE ZORG

www.driestroom.nl



Driestroom gelooft in meedoen. Daarom 
kunnen jonge kinderen met een beperking 
lekker spelen en leren op scholen waar 
ook kinderen zonder beperking naartoe 
gaan. Jongeren kunnen op verschillende 
locaties hun handen uit de mouwen 
steken en samen met collega’s nuttig 
werk verrichten. Een bezoekje aan de 
markt, een skelterritje met de begeleider 
of samen muziek maken… Ogenschijnlijk 
alledaagse activiteiten die een wereld van 
verschil kunnen maken. Ook kinderen 
met een zeer intensieve begeleidingsvraag 
laten wij zoveel mogelijk meedoen in het 
dagelijkse leven.

ONBEPERKT MEEDOEN 
BIJ DRIESTROOM

Weet je dat Driestroom 
mogelijkheden heeft voor   
zaterdagopvang, opvang 
tijdens vakanties en 
naschoolse opvang? Ook  
kan je kind uit logeren 
op een van onze woon
locaties.

OPVANG & 
LOGEREN

Heb je een woonvraag voor jouw 
kind met een beperking? Ook dan 
kun je terecht bij Driestroom. 
Wij hebben fijne woonlocaties 
voor kinderen die thuis niet 
(meer) kunnen meekomen. 
In Driestroomhuizen en op 
onze eigen woonlocaties 
ontvangen zij begeleiding, zorg 
en ondersteuning die bij hun 
situatie past.

WAAR WONEN?

Driestroom
Industrieweg-Oost 27

6662 NE Elst
t 0481 36 60 00

www.driestroom.nl

CONTACT-
GEGEVENS

Driestroom weet dat vruchtbare 
samenwerking tot veel moois kan leiden. 
Daarom werken wij nauw samen met 
ketenpartners. Dat zijn organisaties, 
externe therapeuten en collegainstellingen 
die over specialistische kennis beschikken. 
Heeft jouw kind specifieke begeleiding 
nodig die we zelf niet in huis hebben? Dan 
schakelen we onze partners in. Met hen en 
met jou zoeken we uit wat het beste is voor 
je kind.

SAMEN WERKEN AAN 
ONTWIKKELING

ALTIJD DICHTBIJ!
ONZE BEGELEIDING EN ZORG 
ORGANISEREN WIJ ZOVEEL 

MOGELIJK BIJ JOU IN DE BUURT. 
WEL ZO PRAKTISCH TOCH?

 Bel ons loket op 
0481 37 55 55

of mail naar 
driestroomloket@

driestroom.nl

NAAR JE TOE!

Ook in de vertrouwde 
omgeving van je kind bieden 
wij ondersteuning. Op de 
peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf dat je kind 
bezoekt, maar ook bij jou 
thuis! Onze (pedagogisch) 
medewerkers komen in 
dat geval naar jullie toe en 
observeren je kind. Ook geven 
ze jou tips en adviezen over de 
opvoeding. Is er specialistisch 
onderzoek nodig, dan nodigen 
we jullie uit op een van onze 
kindercentra.
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