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Stappenplan aanvraag voor begeleiding aan huis bij zelfstandig wonen (Wmo en Wlz)
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Om in aanmerking te komen voor begeleiding aan huis  
(ambulante begeleiding) door de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland is het nodig dat je een aanvraagproce-
dure doorloopt. Op deze pagina vind je hiervoor een 
stappenplan. 

Stap 1 – Aanvraag beschikking

Heb je ambulante begeleiding aan huis nodig (specialistische 
begeleiding) dan kun je het beste contact opnemen met de 
gemeente van de plaats waar je woont. Zij kunnen je helpen 
met de juiste toegangsroute. 

Heb je langdurig intensieve begeleiding thuis nodig en 
meen je in aanmerking te komen voor de Wet langdurige 
zorg (Wlz), dan verloopt de aanvraagprocedure via het CIZ 
(www.ciz.nl). 

Je krijgt bericht als de beschikking is toegekend. De beschik-
king is gekoppeld aan een passende zorgaanbieder, bijvoor-
beeld de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Tip: Bij de aanvraag van een beschikking kun je hulp krijgen 
van de instantie waar je al begeleiding of behandeling krijgt, 
een cliëntondersteuner, je huisarts of iemand uit je netwerk. 
De RIBW kan hierbij niet ondersteunen. 

Stap 2 – Intake bij de RIBW

Op basis van de hulpvraag en de plaats waar je woont, 
koppelen we je aan een RIBW team in jouw wijk/regio en 
nodigen we je uit voor een intakegesprek.

Stap 3 – Start ondersteuning          

Binnen het RIBW team bespreken we de zorgvraag en 
bekijken we welke begeleider de ondersteuning kan geven. 
Daarna start de herstelondersteunende zorg.

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 het herstelaanbod.

Heb je al een beschikking voor een Modulair Pakket Thuis 
(MPT) klik dan hier voor het RIBW aanmeldformulier.

Eigen bijdrage
Krijg je ambulante begeleiding dan betaal je hiervoor  
een eigen bijdrage. Of de begeleiding onder de Wmo 
of Wlz valt, is bepalend voor de hoogte van de eigen 
bijdrage. 

Wmo
Je betaalt een vaste eigen bijdrage van € 19,00 per 
maand. Dit tarief wordt bepaald door het Centraal  
Administratie Kantoor (CAK) en kan jaarlijks veranderen. 

Wlz
Je eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het  
eigen vermogen, de samenstelling van het huishouden, 
de woonplaats en het aantal uren zorg dat je afneemt 
(volume aan zorg). De bijdrage wordt bepaald door het  
Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Zie voor meer informatie de website van het CAK:  
www.hetcak.nl.

https://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/aanmelden-bij-beschikking

