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Begeleid en prettig wonen

bij Kwadraat
Voor mensen die met hulp en steun zelfstandig
kunnen wonen, is woonvorm Kwadraat van Archipel
in het Eindhovense stadsdeel Woensel dé uitkomst.

problematiek, mogelijk in
combinatie met verstandelijke
beperkingen of psychiatrische
problemen.

Kwadraat is een kleinschalig
woonproject in Woensel, net
buiten de ringweg, met winkels en
voorzieningen in de buurt. Deze
woonvorm is onderdeel van
Kenniscentrum Landrijt van
Archipel.

Professionals, mantelzorgers en
vrijwilligers begeleiden cliënten in
Kwadraat 24 uur per dag bij hun
dagelijkse (huishoudelijke)
activiteiten. Hun betrokkenheid bij
het dagelijkse leven is afgestemd
op de eigen behoeften en
mogelijkheden van cliënten.
Mocht de woonvorm niet meer
passend zijn dan wordt gekeken
naar een andere woonvorm. Dit
wordt elk halfjaar besproken met
cliënt en zijn/haar mantelzorger.

Kwadraat heeft appartementen
voor 24 mensen, met 24 uur per
dag zorg, begeleiding en
behandeling. Het is een
gestructureerde én structurerende, veilige, gezellige en
herkenbare leefomgeving die
huiselijk en alledaags is. Kwadraat
is geschikt voor mensen die
langdurige psychogeriatrische
zorg nodig hebben (indicaties WLZ
ZZP5 tot en met WLZ ZZP7). Bij alle
cliënten van het Kwadraat is er
sprake van cognitieve

Ondersteuning en begeleiding
Cliënten krijgen ondersteuning bij
het organiseren van het huis2

houden (boodschappen, eten
koken etc.). Die steun is
persoonlijk zodat cliënten,
ondanks beperkingen, optimaal
kunnen meedoen. Bij Archipel is
het bijzonder belangrijk dat
cliënten hun leven leiden dat zij
wensen, met daarbij de nodige
begeleiding. Hun levensverhaal en
leefgewoonten staan centraal, ook
in de omringende zorg die hun
leefkwaliteit bevordert.

huiskamers en een aparte
rookruimte.
Welzijn
Cliënten hebben binnen- en
buitenshuis hun individuele
structuur en hun eigen dag- en
activiteitenprogramma. Dat sluit
altijd aan bij hun wensen,
behoeften en zelfstandigheid:
dagelijkse routines en het
huishouden, maar ook bewegen,
spel en creatieve activiteiten.
Indien mogelijk wordt er ook
deelgenomen aan buurtactiviteiten.

Wonen
Cliënten hebben binnen Kwadraat
een zelfstandig appartement met
sanitaire voorzieningen dat ze
naar eigen smaak kunnen
inrichten. Kwadraat vormt een
gezamenlijk huishouden, met vier

De leefmilieus van Kwadraat
Elke huiskamer binnen Kwadraat
is een eigen sociotherapeutisch
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leefmilieu dat past bij de wensen,
mogelijkheden en behoeften van
de cliënten die er wonen. Ook de
medewerkers van de Kwadraat
worden ingedeeld op het leefmilieu dat aansluit bij hun kennis
en vaardigheden.
Kwadraat heeft twee soorten
leefmilieus:
• De balansgroep (actief en
passief), voor cliënten die de
balans zoeken tussen rust en
activiteit. Zij hebben er
gezelschap maar kunnen ook op

zichzelf zijn. De medewerkers
helpen met de gebalanceerde
dagplanning.
• De sociogroep voor cliënten die
graag actief bezig zijn en hun
dag, samen met anderen, zinvol
besteden. Cliënten bepalen
zoveel mogelijk zelf wat zij doen
binnen de vaste dagstructuur,
gestimuleerd, geactiveerd en
ondersteund door betrokken
Archipel-medewerkers.

Archipel biedt een combinatie van zorg,
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specialisten in de zorg voor bijzondere
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doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

Kwadraat-balansgroep@archipelzorggroep.nl
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vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf
vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf
aangewezen. Dat is het gevoel van samen.
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