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AMBULANTE 
GEZINSBEGELEIDING



WAT IS AMBULANTE GEZINSBEGELEIDING?

Ambulante gezinsbegeleiding richt zich op zorg en/of hersteltrajecten van 
gezinnen die lastig te bereiken zijn voor hulpverleners (zogenoemde OGGZ-
gezinnen). Wij bieden ambulante begeleiding aan huis. Door gezinnen te 
ondersteunen bij het maken van eigen keuzes en de invulling daarvan, krijgen 
zij (weer) de kans om betekenisvol mee te doen in de samenleving. 

VOOR WIE?

Preventie en nazorg

Preventie

Om voor ambulante gezinsbegeleiding in 

aanmerking te komen, moet er sprake zijn 

van (pycho-)sociale en maatschappelijke 

problemen die de zelfredzaamheid 

beperken. Het is dus bedoeld voor die 

gezinnen die het (nog) niet zelfstandig 

redden en voor wie kortdurende hulp niet 

toereikend is (geweest).

Nazorg

Ook via uitstroom uit de Maatschappelijke 

Opvang kan een gezin in aanmerking 

komen voor ambulante gezinsbegeleiding. 

Gezinnen komen dan via een 'contingent-

traject’ in een eigen woning, waarbij 

zij begeleiding krijgen op basis van een 

Wmo-beschikking. Het accepteren van 

begeleiding is een voorwaarde voor het 

verkrijgen van een dergelijke woning. De 

Maatschappelijke Opvang doet de aanvraag 

voor een contingent-traject. Wanneer het 

gezin en de begeleiders het erover eens zijn 

dat het gezin weer zonder begeleiding kan 

wonen, stopt de begeleiding vanuit

RIBW K/AM. Dit gebeurt na minimaal een 

jaar.



Doelstelling
Onze zorg is gericht op het verhogen van 

het welbevinden, het voorkomen van uitval 

en terugval en (soms) het verminderen 

van overlast. Het gaat er om dat er zo 

snel mogelijk een traject wordt gestart of 

voortgezet, dat erop gericht is gezinnen 

weer zelfstandig te laten functioneren. Als 

het nodig is, wordt schuldenproblematiek 

actief aangepakt. 

Werkwijze
Wij werken ambulant, wat betekent dat 

gezinnen in hun eigen leefomgeving 

worden bezocht. Onze begeleiders kijken 

niet alleen naar het gezin zelf, maar 

naar het hele systeem waarvan het deel 

uitmaakt. 

De begeleiding richt zich op alle levens-

gebieden, zoals de dagelijkse vaardigheden 

die nodig zijn om zelfstandig te kunnen 

wonen, geestelijke en lichamelijke gezond-

heid, zingeving, netwerk opbouwen of 

verstevigen. We kijken samen met de 

gezinnen waar hulp bij nodig is en hoe die 

hulp/begeleiding er dan uit zou kunnen 

zien, maatwerk dus. Mocht er externe 

deskundigheid nodig zijn, dan betrekken 

we die er bij. Wanneer er al ketenpartners 

betrokken zijn bij het gezin, dan werken we 

daar uiteraard ook actief mee samen. 

De kinderen van een gezin worden 

geregistreerd in de verwijsindex 

risicojongeren (VIR).

Aanmelden
Instanties die bij het gezin betrokken zijn, 

zoals sociaal wijkteams, het CJG of de 

gemeente, kunnen het gezin aanmelden 

bij de afdeling Aanmelding en Advies van 

RIBW K/AM.

Voordat we met de begeleiding kunnen 

starten moet hiervoor door de gemeente 

een geldige Wmo-beschikking zijn 

afgegeven.


