
Voor wie?
Mensen die verblijven op de Baroniehof 

hebben een indicatie van de gemeente 

Helmond (Wet Maatschappelijke Onderste-

uning) of een indicatie van centrum indicatie 

zorg (Wet Langdurige Zorg).

De mensen wonen hier tijdelijk. 

De woningen
De Baroniehof bestaat uit twee geschakelde 

woningen, namelijk nummers 195 en 191, 

met ieder acht bewoners. Mensen die bij 

ons wonen hebben een eigen kamer met 

een wastafel. De kamers zijn standaard 

ingericht met een kledingkast, een tafel, bed 

en matras. De kamer mag door bewoners 

verder worden ingericht. 

Baroniehof 

Op iedere woning is er een gezamenlijke 

woon- en eetkamer en twee gedeelde bad-

kamers en wc’s. De bewoners voeren zelf de 

corveetaken uit. 

Ligging 
De Baroniehof ligt in een woonwijk van 

Helmond (Rijpelberg), dichtbij een win-

kelcentrum, buurthuis, sportcentrum en het 

treinstation.

Begeleiding
Op Baroniehof 195 wonen acht mensen 

in een groep die samen de corveetaken, 

maaltijden en boodschappen verzorgen. 

Ook eet de groep samen. Hier kunnen 

mensen het een en ander leren in de om-

gang met anderen. 

Welkom op de Baroniehof 191 en 195. In deze geschakelde woningen midden in een gezel-

lige woonwijk in Helmond, wonen volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek 

bij wie zelfstandig wonen (tijdelijk) niet meer lukt. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Woonvoorziening Baroniehof 

Baroniehof 193 

5709 HL Helmond 

088 – 846 00 70

Begeleiding is hier overdag en in de avond 

aanwezig. Tussen 22:30 uur en 7:45 uur is 

er een slaapdienst aanwezig, voor in geval 

van nood. 

Op Baroniehof 191 wonen acht mensen die 

meer zelfstandigheid aankunnen. Mensen 

doen zelf boodschappen en koken zelf. De 

begeleiding is twee keer per dag een half 

uur aanwezig en als het nodig is kunnen de 

mensen zelf een afspraak maken.

Een belangrijk speerpunt van de Baronie-

hof is zelfredzaamheid. We richten ons 

hier op het aanleren van vaardigheden 

zodat mensen verschillende rollen op het 

gebied van wonen, werken, leren, sociale 

contacten, dagbesteding en vrije tijd (weer) 

kunnen vervullen.

Mensen die op de Baroniehof verblijven, 

hebben een daginvulling zoals school,(vri-

jwilligers)–werk, dagbesteding. Indien nodig 

zoekt de begeleiding met de mensen naar 

een geschikt dagprogramma.

Meer weten of eens komen kijken? 

U bent van harte welkom. Neem gerust 

contact met ons op. De koffie staat klaar! 


