
Voor wie? 
Mensen die op Joseph Staete wonen 

kunnen rekenen op 24-uurs zorg. Het gaat 

om kwetsbare ouderen, waarbij de psychia-

trische problematiek op de voorgrond staat. 

Daarnaast hebben ze problemen die bij het 

ouder worden horen, vaak op lichamelijk, 

cognitief en sociaal gebied. Mensen die bij 

ons verblijven zijn langdurig aangewezen op 

professionele zorg. 

De woningen

Joseph Staete is centraal, maar rustig gele-

gen, nabij het gezellige centrum van Veghel. 

Elke bewoner beschikt over een modern 

eigen appartement/ studio met een eigen 

keukenblok en badkamer met douche en 

Joseph Staete

toilet. De appartementen zijn verdeeld over 

4 etages en makkelijk bereikbaar met trap 

en/of lift.

Begeleiding en behandeling

Vanuit een team dat onder andere bestaat 

uit een psychiater, verpleegkundigen en 

activiteiten begeleiders, bieden wij mensen 

die bij ons wonen 24-uurs zorg. 

Onze betrokken en bevlogen medewerkers 

werken samen met hen en hun naasten aan 

herstel, rollen en verloren dromen (her-

stelvisie). We kijken hierbij naar wensen, 

mogelijkheden en kansen, zodat onze be-

woners met vertrouwen zo maatschappelijk 

mogelijk kunnen functioneren.

Welkom op Joseph Staete, een woonvoorziening voor ouderen in Veghel. Op Joseph Staete 

zijn wij er voor oudere mensen die te maken hebben met een combinatie van psychia-

trische- lichamelijke en cognitieve problemen. Mensen die bij ons wonen hebben 24-uurs 

zorg, behandeling en begeleiding nodig. Op Joseph Staete kunnen 54 mensen terecht. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Joseph Staete

Burgemeester de Kuijperlaan 5

5461 AA Veghel 

088 - 846 00 19

Naasten
De rol van naasten is hierbij essentieel. 

Daarom kunnen wij onze zorg alleen 

leveren in nauwe samenwerking met de 

bewoner zelf, familie en naasten, en andere 

betrokken organisaties. Wij zetten onze ex-

pertise in op een manier die aansluit bij de 

wensen en mogelijkheden van de mensen 

die bij ons wonen. Samen durven we te 

kijken naar de toekomst en de weg naar 

herstel te bewandelen. In de behandeling en 

begeleiding leren mensen omgaan met hun 

beperkingen en vooral staan we stil bij het 

behouden en uitbreiden van mogelijkheden 

en het nastreven van haalbare doelen. Wij 

bieden zorg op maat; daar, waar en wanneer 

het nodig is. Deze reikt verder dan psychia-

trische ondersteuning alleen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons 

op. 


