
Kom je leren 
en werken 
bij ons?

WERKPOST DRIE GASTHUIZEN



Werkpost Drie Gasthuizen bevindt zich in het 
gelijknamige woonzorgcentrum Drie Gasthuizen 
aan de Rosendaalseweg in Arnhem van de 
DrieGasthuizenGroep. We verrichten hier diverse 
werkzaamheden om het zorgpersoneel te 
ondersteunen en de bewoners van extra aandacht 
te voorzien. Zo brengen we koffie en thee rond bij 
de bewoners, doen de was voor hen en verrichten 
licht facilitaire werkzaamheden. Spreken deze 
werkzaamheden jou aan? Kom dan ook leren en 
werken bij Werkpost Drie Gasthuizen! 

Werkpost Drie Gasthuizen 
SAMEN VOOR DE OUDEREN

BETEKENISVOL WERK
Bij Werkpost Drie Gasthuizen doe je 
altijd betekenisvol werk, passend 
bij jouw interesses, talenten en 
mogelijk heden. Er is volop ruimte 
om te leren en jezelf te ontwikkelen. 
Een prettig leer- en werkklimaat 
vinden we belangrijk. We willen 
dat jij je fijn voelt in een omgeving 
waar aandacht is voor jou als per-
soon. We ondersteunen je bij leren, 
 werken en/of dagbesteding, maar 
ook in jouw persoonlijke- en sociale 
ontwikkeling. Altijd op maat en op 

een manier die bij jou past.

VARIATIE AAN WERKZAAMHEDEN
In een rustige wijk van Arnhem-Noord, dichtbij het park Angeren-
stein ligt woonzorgcentrum Drie Gasthuizen van De DrieGasthui-
zenGroep. Op de tweede verdieping vind je de uitvalsbasis van onze 
werkpost. Vanuit dit punt gaan we elke doordeweekse dag in het 
woonzorgcentrum aan de slag. De ene keer loop je een koffie-, thee- 
of soepronde of sorteer je binnengekomen was. De andere keer on-
dersteun je bij een gezamenlijke activiteit van de bewoners of voer 
je licht facilitaire werkzaamheden uit, zoals het onderhouden van de 
binnentuin, het legen van prullenbakken en 
het ontsmetten van deurklinken. Ook het maken van een gezellig 
praatje met de bewoners behoort tot je werkzaamheden. 
Kortom, heel divers!  

POP-UP WERKPOSTEN BIJ KLINGELPOORT, WESTERKADE 
EN ALTEVELD - (BIJNA) ZELFSTANDIG AAN HET WERK
De DrieGasthuizenGroep heeft naast hun locatie aan de Rosendaal-
seweg nog meer woonzorgcentra voor ouderen in Arnhem. Op drie 
van deze locaties hebben we een pop-up werkpost. Ook hier is het 
onze missie om het zorgpersoneel te ondersteunen en de bewoners 
te voorzien van extra aandacht. 

Bij Klingelpoort zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de kantine, hal 
en gangen schoon zijn en delen we de was rond van bewoners. Bij 
Westerkade ondersteunen we de zorgmedewerkers op de woonka-
mer, maar ook vullen we de linnenkast aan en zorgen dat de voor-
raad op orde is. En bij Alteveld verzorgen we elke woensdagochtend 
het koffiemoment met bewoners en buurtbewoners. 

Werken bij een van deze pop-up werkposten vraagt om meer zelf-
standigheid en begeleiding op afstand. Een mooie vervolgstap als je 
hier aan toe bent.

‘Samen met collega’s 
bereik je meer!’

Joey‘Bij Werkpost Drie Gasthuizen 
voel ik me gewaardeerd.’ 

Brigitta

‘Als ik 
klaar ben met school 

wil ik hier graag komen 
werken. Ik heb het erg 

naar mijn zin.’ 
Marilène



Kom je leren 
en werken bij ons?

Je kunt ons bellen en e-mailen.

Onze trajectcoördinator neemt 

daarna contact met jou op.
 

driestroomincontact@driestroom.nl
0481 – 37 55 55  

www.driestroom.nl

Wat betekent alledaags geluk voor jou?

We werken samen met 
DrieGasthuizenGroep.

 
Werkpost Drie Gasthuizen

Rosendaalseweg 485
6824 KK Arnhem

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 
van 09.30 – 15.30 uur

OVER DRIESTROOM

Driestroom is er voor mensen met een 
ondersteuningsvraag. Bij ons staat jouw 
alledaags geluk centraal. Voor iedereen 
ziet alledaags geluk er net iets anders uit. 
Daarom gaan we altijd in gesprek over 
wat alledaags geluk voor jou betekent. 
Dit doen we vanuit drie uitgangspunten:
echt contact, persoon centraal en 
 vergroten van kansen.

VOOR WIE?  

(Jong)volwassenen met een beperking en/of afstand tot de arbeids-
markt. Je kunt bij ons ook stage lopen vanuit het voortgezet speciaal 
onderwijs.

BEREIKBAARHEID

We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
De bushalte bevindt zich voor onze deur (lijn 7).

BEGELEIDING

Altijd aanwezig; dichtbij en op afstand.

VERGOEDING 

Reiskostenvergoeding of een dagdeelvergoeding.


