Intermezzo

Locatie voor (forensisch)
beschermd wonen

Intermezzo zelfstandig naamwoord
1. Een tijdelijke periode van
onderbreking van een handeling.
Woordherkomst afgeleid van
het Italiaanse mezzo met het
voorvoegsel interSynoniemen pauze.
2. Een intermezzo is ook een kort
tussenspel tussen de bedrijven van
een toneel-, muziekstuk of opera; in de
renaissance groeien de intermedi uit tot
muziek- en dansspektakels; vanaf de 19e
eeuw worden de instrumentale tussenspelen
in een opera intermezzo genoemd.

Doorpakkers
INTERMEZZO

Gounodlaan 61
5653AZ Eindhoven

Intermezzo
Binnen ‘Intermezzo’ is 7 dagen per week, 24 uur per
dag iemand aanwezig om structuur en begeleiding
te bieden. Voor de cliënten én omwonenden is er dus
altijd iemand aanwezig om op terug te kunnen vallen.
In de nacht is er toezicht door de aanwezige
(beveiliging) zorgmedewerker en een telefonische
achterwacht van een minimaal HBO geschoolde,
pedagogisch medewerker.

Samenleven vinden we belangrijk. Daarom
investeren we in de relatie met buurtbewoners en
samenwerkingspartners in de wijk. U kunt hierbij
denken aan de politie, de woningcorporatie en
omwonenden. Samenwerken past dus echt bij onze
manier van werken..

Wat vinden wij belangrijk?
Beschermd wonen
Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die door
hun beperkingen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen
wonen. Hierdoor ondervinden zij belemmeringen
en problemen op verschillende levensgebieden.
Beschermd wonen biedt hen een meer
‘gecontroleerde’ woonomgeving waar we trainen
op het aanleren van woonvaardigheden.
In de woonomgeving ligt de focus op veiligheid,
bescherming, stabilisatie en herstel. Beschermd
wonen voelt vaak als een veilige haven na een (soms)
jarenlange zoektocht naar de juiste behandeling
en begeleiding

In de omgang en begeleiding vinden wij het, voor
de cliënten binnen beschermd wonen, belangrijk
dat ze mee doen en erbij horen. Hierdoor proberen
wij het gevoel te creëren dat ze gezien worden als
wijkbewoner en niet het label ‘cliënt’ dragen.

Wij willen graag voorkomen dat deze kwetsbare
doelgroep zich gaat afzonderen of isoleren door
hen actief te betrekken bij de samenleving en ze
handvaten te bieden voor re-integratie. Normaliseren,
bekrachtigen, stimuleren en betrekken vinden we
belangrijke aspecten in de begeleiding en omgang
met elkaar.
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Wat bieden we aan?
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Contact met ons opnemen?
Doorpakkers
Gounodlaan 61-71
5653 AZ Eindhoven
Telefoon +31 6 42 21 30 13
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Doorgaans starten we met wonen op een groep
met meer bescherming en structuur. Bij voldoende,
zichtbare ontwikkeling in de woonvaardigheden wordt
de zorg stapsgewijs afgeschaald voor realisatie van
uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen.

IntermezzO

Creatief
Actiegericht
Verbindend
Betrouwbaar
Betrokken
Transparant
Normaliserend
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De DOORPAKKERS manier,
altijd met elkaar:
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Met de beschermd wonen locatie ‘Intermezzo’ bieden
wij een tijdelijke woonplek aan voor 20 personen.
Bij ‘Intermezzo’ bieden wij meer structuur
en bescherming aan dan bij het begeleid,
zelfstandig wonen.

We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn.
We staan daarom graag voor u klaar en u bent van
harte welkom!

“We doen wat we zeggen
en zeggen wat we doen.”

Lim

Zo willen we dat iedereen direct en naar
vermogen, gaat starten met een vorm van
zinvolle dagbesteding. Dat kan zijn: (vrijwilligers)
werk, een vorm van arbeidsmatige dagbesteding,
bezig zijn met taken in huis of taken in de wijk.
De meerwaarde die wij hierin zien bestaan uit het
vergroten van zelfstandigheid, stimuleren van
vaardigheden, eigenwaarde en het aangaan van
verbinding met de (mensen in de) wijk.
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Locatie Gounodlaan 61-71 Eindhoven

Coördinator Samantha van Tongeren:
Mobiel +31 6 42 21 30 15
Email: intermezzo@doorpakkers.com

