
Stappenplan aanvraag Beschermd wonen (Wlz en Wmo) en Beschermd Thuis (Wmo)
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Om in aanmerking te komen voor Beschermd Wonen 
of Beschermd Thuis bij de RIBW Nijmegen &  
Rivierenland is het nodig dat je een aanmeldprocedure  
doorloopt. Op deze pagina vind je hiervoor een  
stappenplan.

Stap 1 – Aanvraag beschikking

Heb je begeleiding bij wonen nodig (Beschermd Wonen of  
Beschermd Thuis) dan meld je je aan bij de Toegang  
Beschermd Wonen van de GGD Gelderland-Zuid.  
 
Heb je langdurige intensieve begeleiding nodig en meen je 
in aanmerking te komen voor Beschermd Wonen volgens de 
Wet langdurige zorg (Wlz) dan loopt de aanvraagprocedure 
via het CIZ (www.ciz.nl).

Wordt de beschikking toegekend, dan ontvang je hiervan 
bericht. De GGD of het CIZ koppelt de beschikking aan een 
passende zorgaanbieder, bijvoorbeeld 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 – Zorgbemiddeling 

1. De Centrale Voordeur van de RIBW screent de aanmelding. 

2. We nodigen je uit voor een intakegesprek. Daarin  

bespreken we jouw wensen en zorgvragen. Bij dit gesprek 

kun je iemand meenemen.

3. We maken afspraken over de start en inzet van de bege-

leiding. Het kan voorkomen dat er nog niet meteen een 

passende plek beschikbaar is. We plaatsen je dan op een 

wachtlijst en bespreken de optie voor overbruggingszorg. 

Stap 3 – Start zorg

Is er een passende plek gevonden dan neemt de zorg- 

coördinator van de (woon)locatie contact met je op voor een 

kennismakingsgesprek. Vervolgens stellen we de plaatsings- 

datum vast en starten we met de herstelondersteunende zorg.

Heb je al een beschikking voor Beschermd Wonen of  
Beschermd Thuis klik dan hier voor het RIBW aanmeld- 
formulier.

Eigen bijdrage
Neem je Beschermd Wonen of Beschermd Thuis af dan  
betaal je hiervoor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage 
voor Beschermd Thuis is voor elke cliënt gelijk. 

Wmo - Beschermd Wonen en Beschermd Thuis
Neem je Beschermd Thuis af via de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning) dan betaal je een vaste  
eigen bijdrage van € 19,- per maand (abonnements- 
tarief). Dit tarief wordt bepaald door het Centraal  
Administratie Kantoor (CAK) en kan jaarlijks veranderen.
Woon je beschermd onder de Wmo dan is je eigen bij- 
drage afhankelijk van het inkomen, het eigen vermogen, 
de samenstelling van het huishouden en de woonplaats.  
De bijdrage wordt bepaald door het Centraal Admini- 
stratie Kantoor (CAK).

Wlz - Beschermd Wonen
Woon je beschermd onder de Wlz dan is de eigen bij- 
drage afhankelijk van het inkomen, het eigen vermogen, 
de samenstelling van het huishouden en de woonplaats.  
De bijdrage wordt bepaald door het Centraal Admini- 
stratie Kantoor (CAK).

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

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

