
Doelgroep
De Staringstraat is een woonplek voor 

volwassenen vanaf 18 jaar met een ernstige 

psychiatrische aandoening en/of andere 

(bijkomende problematiek), die de wens 

hebben om getraind te worden naar (meer) 

zelfstandigheid. De bewoners van de Star-

ingstraat zijn gemotiveerd om aan samen 

opgestelde doelen te werken, goed in staat 

om voor zichzelf te zorgen en een hulpvraag 

uit te stellen. Hierbij is het flexible asser-

tive community treatment (FACT) team 

betrokken, of een ander behandelteam van 

GGZ Oost Brabant. 

Het wonen op de Staringstraat is op basis 

van een WMO- (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) of WLZ-indicatie (Wet 

Langdurige Zorg).

Staringstraat

De woningen
Het appartementencomplex bestaat uit 

zeventien appartementen, verdeeld over 

drie verdiepingen. Eén woonlaag bevindt 

zich op de begane grond, hiervan is één 

appartement rolstoelvriendelijk. De appar-

tementen hebben een woon-/slaapruimte, 

een keuken en een badkamer met douche 

en toilet. Bewoners hebben de beschikking 

over een eigen schuurtje, dat als opslagru-

imte kan worden gebruikt.

De bovenste twee woonlagen van het 

complex zijn alleen per trap te bereiken. Het 

complex heeft een gezamenlijke ruimte met 

een keuken. Ook is er een gezamenlijke tuin. 

Op elke etage is een wasmachine en was-

droger. Het appartement wordt door de 

bewoners zelf netjes gehouden, samen met 

de huishoudelijk ondersteuner.

Welkom op de Staringstraat, een 24-uurs woonvoorziening in Oss. Op de Staringstraat 

zijn wij er voor mensen met complexe en/of ernstige psychiatrische aandoeningen. Bij ons 

kunnen mensen wonen en trainen om (meer) zelfstandigheid te krijgen.  



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Staringstraat 2c

5343 GH Oss 

088 - 846 00 73

Begeleiding
Het wonen in de appartementen aan de 

Staringstraat biedt ondersteuning om te 

kunnen werken aan persoonlijke groei en 

herstel, aan de hand van een Herstel Onder-

steuning Plan (HOP). Dit HOP is gebaseerd 

op de Individuele Rehabilitatie Benadering 

en richt zich op herstel en het verbeteren 

van de kwaliteit van leven. Het vergroten 

van de zelfredzaamheid, lichamelijk- en psy-

chisch welzijn en een zinvolle daginvulling 

staan hierbij centraal.

Bewoners worden hierbij ondersteund 

door een toegewezen persoonlijk begelei-

der, waar periodiek contact mee is om de 

voortgang te bewaken. De andere woonbe-

geleiders van het begeleidingsteam van de 

Staringstraat zijn 24 uur per dag aanwezig in 

het inpandig kantoor. Hier kunnen bewon-

ers terecht voor hulpvragen die acuut zijn 

en niet uitgesteld kunnen worden. 

In de nacht is er een slaapwacht voor 

noodgevallen.

Op de Staringstraat werken we nauw samen 

met het FACT-team of een ander behandelteam 

van GGZ Oost Brabant. Zij zijn betrokken bij de 

behandeling. Door deze samenwerking kunnen 

we mensen optimaal ondersteunen om zo 

zelfstandig mogelijk te functioneren.  

Ligging
De ligging van de Staringstraat is ideaal. 

Op loopafstand bevindt zich een overdekt 

winkelcentrum, Wijkhuis de Haard en het 

treinstation. Het stadscentrum van Oss ligt op 

ongeveer vijftien minuten fietsafstand. Het 

appartementencomplex ligt in een levendige 

buurt naast scholen en aan een redelijk drukke 

straat. In het weekend is het rustiger in de 

buurt. 

Meer weten?   

Neem gerust contact met ons op!


