
Doelgroep
De Verdistraat is een woonplek voor jon-

geren vanaf 18 jaar en volwassenen met 

een ernstige psychiatrische aandoening en/

of andere bijkomende problematiek, die de 

wens hebben om getraind te worden naar 

(meer) zelfstandigheid. Ook zijn wij er voor 

mensen die voor langdurige tijd psychische 

begeleiding nodig hebben én in de wijk 

willen en kunnen wonen. 

De woningen
Er zijn drie gezamenlijke woonruimtes op de 

Verdistraat waar twee groepen bestaande 

uit zes personen en één groep van acht 

personen wonen. 

Verdistraat 81, 81a, 81b

Bewoners hebben een eigen slaapkamer 

met een wastafel. Zij zijn zelf verantwoor-

delijk voor het schoonhouden van hun 

slaapkamer, hierbij kunnen ze hulp krijgen 

van begeleiders. 

Er is een gemeenschappelijke badkamer 

met een ligbad en douches. Ook zijn er 

verschillende handige faciliteiten, zoals: 

computers, een biljarttafel, een vaatwasser, 

een wasmachine en een wasdroger. De 

ontmoetingsruimte wordt gedeeld met alle 

bewoners van de drie woongroepen.

Elke groep heeft een eigen huiskamer en 

keuken waar samen wordt gegeten. 

Welkom op de Verdistraat, een 24-uurs woonvoorziening in Oss. Op de Verdistraat zijn wij 

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

mensen wonen en trainen om (meer) zelfstandigheid te krijgen met als doel om zelfstandig 

te gaan wonen. Daarnaast is er plek voor mensen die voor een langere tijd op de Verdistraat 

wonen met begeleiding op maat.



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Verdistraat 81

5343 VC Oss

088 - 846 00 74

Doordeweeks koken de begeleiders of 

andere medewerkers en in het weekend 

koken de bewoners zelf. Andere huishoud-

elijke taken, bijvoorbeeld het tafeldekken 

en boodschappen doen, worden onderling 

verdeeld. Hierbij is ook ondersteuning van 

medewerkers.

Begeleiding
Het opbouwen van een dagelijkse structuur 

en het maken van duidelijke afspraken zijn 

voorbeelden van te behalen doelstellingen.  

De hulpvraag van de cliënt is uitgangspunt 

voor de begeleiding en ondersteuning. Met 

een persoonlijk begeleider stellen bewon-

ers een individueel plan op. Hierin staan 

onder andere onderwerpen als daginvulling, 

sociale contacten en het beheren van 

financiën. Ons enthousiaste team van bege-

leiders staat klaar om bewoners te helpen 

hun doelen te behalen. Begeleiding is op 

alle dagdelen aanwezig en in de nacht is er 

een slaapwacht. Ook een psychiater, sociaal 

psychiatrisch verpleegkundigen en traject-

begeleider vanuit verschillende 

behandelteams zijn betrokken bij de bege-

leiding van bewoners van de Verdistraat.

Ligging
De Verdistraat ligt midden in de wijk Ru-

waard. In deze wijk zijn allerlei voorzienin-

gen aanwezig zoals het wijkhuis de Haard 

en daarnaast het winkelcentrum de Ruwert. 

In de buurt is ook een eetgelegenheid. Het 

stadscentrum van Oss ligt op tien minuten 

fietsafstand en het treinstation Oss-West 

is vlakbij. Recreëren kan in een nabijgele-

gen park met kinderboerderij. Tevens is er 

een recreatie/zwemplas op tien minuten 

fietsafstand. Er liggen diverse sportaccom-

modaties rondom de Verdistraat, bijvoor-

beeld het voetbalstadion van FC Oss. Door 

de begeleiders van de Verdistraat worden 

regelmatig gezamenlijke activiteiten voor de 

bewoners georganiseerd, bijvoorbeeld een 

uitje naar een pretpark of een restaurant.

Meer weten?   

Neem gerust contact met ons op!


