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Wat gaan we beter doen:

Waar zijn we trots op:

hebben kennis

werken goed samen

De cliënten vinden dat de medewerkers:
• Betrokken zijn
hebben te weinig tijd en
• Hun werk goed doen aandacht voor de cliënten
• Persoonlijke aandacht geven
zijn vriendelijk

• Minder wisseling van begeleiders
• Driestroom aantrekkelijker maken
voor begeleiders

begeleiders

Cliëntmedezeggenschap versterken
• Op de locatie
• Binnen heel Driestroom

De teams vinden dat zij goede
ondersteuning bieden
zijn best vaak ziek

doen hun best

Wat vinden:
Cliënten
Vriendelijk,
doen hun best,
nemen ons serieus

De teams stellen de cliënten
centraal en geven hen zoveel
mogelijk Ouders/verwanten
eigen regie

tevreden

k

tevreden

Medewerkers

Het netwerk van de client uitbreiden
en meer betrekken bij het zorgen en
ondersteunen
• ABC-Date
• Alledaags Geluk-model invoeren

tevreden

Tijd en aandacht
voldoende willen beter

voldoende

willen beter

voldoende

willen beter

Wij willen de kwaliteit van zorg steeds verbeteren.
We vragen aan cliënten, cliëntvertegenwoordigers en
medewerkers wat Driestroom beter of anders kan doen.

Bestuurders
Wim Muilenburg en
Esther Nelissen

FRANCHISE
ICT MAATWERK

DRIESTROOMHUIS TOF
‘In ons gezinshuis
proberen wij een
gevoel van ‘thuis
mogen zijn’ te
creëren.’

‘Een jongen was uitgevallen
op school en wist hier wel zijn
draai te vinden. Zijn moeder
gaf aan dat ze ineens een
heel andere jongen thuis had
zitten die ineens vragen stelde
als ‘Hoe gaat het, mam?’

‘Bijna 30% van de
assistentmedewerkers
stroomde vorig jaar door
naar een betaalde baan
of maakte een stap in
hun ontwikkeling naar
opleiding of een andere
dagbesteding.’

‘Wij zijn de tiende plek
voor hem, hij had altijd
het verlangen om in een
gezin te wonen. Toen
we vroegen waarom hij
in ons gezinshuis wilde
wonen, gaf hij aan dat hij
vond dat hij dat ondertussen wel verdiend had.’

KIND, JEUGD EN GEZIN

ZORG

KINDERCENTRUM DOL~FIJN

LOOVELDEN DAGBESTEDING
‘Het doel van de
dagbesteding is dat
cliënten vaardigheden
vast blijven houden, dat
ze in beweging blijven,
sociaal contact hebben
en gezelligheid ervaren.’

‘De zorg binnen Dol~fijn is ontwikkelingsgericht en gefocust op
verschillende aspecten. Per kind
kijken we waar behoefte aan is en
hoe iemand in zijn vel zit.’

‘Dat Glenn kansen ziet
om zichzelf verder te
ontwikkelen, dat hebben
we lang niet gehad. Als
hij geniet dan genieten
wij met hem mee, dat zijn
onze geluksmomenten!’

‘Het is hier
gezellig en rustig
wonen, dichtbij
mijn familie.’

WERK EN ONDERSTEUNING
DROOM!PARTNERS

HSF LOGISTICS
‘Ik ben veel beter
geworden in mijn
communicatie
met de begeleiding en met
de mensen hier
op het terrein.’

‘Het is mooi om de assistent-
medewerkers te zien groeien.
Vaak komen ze verlegen binnen
bij een bedrijf en weten ze
zichzelf na verloop van tijd door
begeleiding en coaching open te
stellen.’

‘Ik ga elke dag met veel
plezier naar mijn werk en dat
vind ik het belangrijkste.’

‘We hebben een leuk team en
iedereen werkt hier met passie.
Het mooiste aan mijn werk vind ik
de samenwerking met de jongens,
dat je ziet dat ze hier opbloeien
en groeien, daar doe je het voor.’

