
w
w

w
.ribw

-nr.nl

Stappenplan aanvraag voor begeleiding aan huis 
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Om in aanmerking te komen voor begeleiding aan 
huis door de RIBW Nijmegen & Rivierenland is het  
nodig dat je een aanvraagprocedure doorloopt.  
Op deze pagina vind je hiervoor een stappenplan. 

Stap 1 – Aanvraag

De begeleiding aan huis kan vallen onder de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige 
zorg (Wlz). De aanvraagprocedure verloopt niet overal op 
dezelfde wijze. Of het om Wmo of Wlz zorg gaat, maar ook 
de gemeente waar je woont, kan een rol spelen in de manier 
waarop de zorg wordt geregeld.  
Denk je dat je in aanmerking komt voor psychiatrische 
begeleiding aan huis dan kun je het beste contact opnemen 
met de gemeente van de plaats waar je woont. Zij kunnen je 
verder helpen met het vinden van de juiste toegangsroute.

Heb je je aangemeld voor begeleiding aan huis dan volgt 
een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek 
wordt de hulpvraag besproken, wordt gekeken naar alle 
levensgebieden en in kaart gebracht welke begeleiding het 
beste past. Dit kan ook een combinatie zijn van begeleiding 
aan huis en een vorm van dagbesteding. Daarna worden 
afspraken gemaakt over het aantal uur en het soort begelei-
ding om je te ondersteunen. Daarna krijg je een advies.

Tip: MEE, de huisarts of je behandelaar kan helpen bij het 

aanvragen van begeleiding aan huis.

Stap 2 – Intake bij de RIBW

Op basis van de hulpvraag en de plaats waar je woont, 
word je gekoppeld aan een team van de RIBW in jouw wijk/
regio. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Stap 3 – Start ondersteuning

Binnen het team wordt de zorgvraag besproken, en bekeken 
welke begeleider de ondersteuning kan geven. Daarna kan 
de begeleiding starten. In de periode die volgt, wordt samen 
met je gekeken welke begeleiding nodig is. Het hebben van 
een goede daginvulling maakt hier onderdeel van uit. Maakt 
dagbesteding deel uit van jouw hersteltraject dan word je 
in contact gebracht met een medewerker van Participatie & 
Werk van de RIBW om samen met jou te zoeken naar een 
activiteit die past bij je herstelplan.

Is er nog geen passende ondersteuning voorhanden dan 
word je op een wachtlijst geplaatst. Ook wordt met je  
bekeken of het mogelijk is om alvast te starten met een 
dagbestedingsactiviteit bij Participatie & Werk of deel te 
nemen aan een inloopactiviteit.


