
Elk mens is uniek en heeft het recht om zelf richting te geven aan zijn leven. Team 

Heemskerk begeleidt en ondersteunt mensen daarbij. De ondersteuning is gericht 

op ontwikkeling van de eigen regie en zelfredzaamheid. Afhankelijk van de vraag 

bieden we ondersteuning op diverse levensgebieden, zoals gezondheid, psychisch 

welbevinden, persoonlijke verzorging, (vrijwilligers)werk, huishouden, sociale contacten 

en financiën.

Beschermd wonen
Als u bij ons woont, krijgt u een persoonlijk begeleider en een woon- of 

woonzorgbegeleider. Wij ondersteunen u bij het leren omgaan met kwetsbaarheid, bij 

het versterken van uw eigen kracht en uw sociale netwerk en bij het verbeteren van 

de kwaliteit van leven. Ook kijken we met u naar mogelijkheden om activiteiten te 

ondernemen, op de locatie en in de buurt. Maatschappelijke oriëntatie, beweging en 

ontwikkeling van een hobby/dagactiviteit staan hierbij centraal. 

Ambulante begeleiding
Als u door ons ambulant begeleid wordt, krijgt u een persoonlijk begeleider en een 

woon- of woonzorgbegeleider. Wij ondersteunen u bij het inrichten van uw leven op 

een betekenisvolle manier en bij het verwezenlijken van uw persoonlijk perspectief. 

Team Heemskerk
BESCHERMD WONEN EN AMBULANTE BEGELEIDING

RIBW K/AM is gespecialiseerd in 

begeleiding en ondersteuning van 

mensen die door psychiatrische of 

psychosociale problemen kwetsbaar 

zijn. 

Team Heemskerk begeleidt mensen 

die beschermd wonen en biedt 

ambulante begeleiding in Heemskerk.

De beschermd wonen-plaatsen liggen 

verspreid in de gemeente Heemskerk.

Het team werkt nauw samen met 

onder anderen behandelaars/

verwijzers van GGZ, GGD, Brijder 

verslavingszorg en met huisartsen en 

apotheken.



Financiering
Beschermd wonen en ambulante begeleiding worden gefinancierd via de Wmo.

Voor ambulante begeleiding betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal 

Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De bijdrage is een bedrag per 

uur, met een maximum afhankelijk van uw inkomen.

AANMELDING

Voor beschermd wonen en ambulante 
begeleiding is altijd een zorgtoekenning 
van de gemeente nodig. Daar dient u uw 
zorgvraag als eerste neer te leggen.

Aanmelding verloopt via onze afdeling 
Aanmelding en Advies:

RIBW K/AM
Aanmelding en Advies
Postbus 2257
2002 CG  Haarlem
T 023 – 517 87 19 (9:00 -12:00 uur)
E aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl
I www.ribw-kam.nl

INFORMATIE EN KENNISMAKING

U kunt altijd contact opnemen of 
langskomen op ons kantoor:

Team Heemskerk
Duitslandlaan 3
1966 XA Heemskerk
T 06 - 29 57 13 70
E teamheemskerk@ribw-kam.nl

De begeleiders van team Heemskerk zijn 
dagelijks bereikbaar van 8:30 
tot 17:30 uur. ’s Nachts is er altijd iemand 
bereikbaar voor noodgevallen.
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