
Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding 

krijgt. Wij stemmen de begeleiding af op uw vraag en behoefte. Uw zorgvraag kan 

betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke 

relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. 

Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning door het ambulante team Castricum 

zich op een of meer van deze levensgebieden richten. 

Samen met uw begeleider maakt u een begeleidingsplan. Alle onderdelen van 

onze begeleiding zijn gericht op het vergroten van het eigenaarschap: u bent 

verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, heeft het recht te ervaren of iets wel of 

niet werkt.

Inzet, aard en frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte en 

zorgtoekenning van de gemeente.

Tijden begeleiding
Wij bieden begeleiding van maandag t/m vrijdag, van 09:00 tot 17:30 uur. In overleg 

bieden we eventueel ook begeleiding buiten kantooruren.

Samenwerking
Wij werken nauw samen met behandelaars/verwijzers van GGZ, GGD, Brijder 

verslavingszorg, het FACT-team in Castricum en met huisartsen en apotheken. Ook 

werken we samen met organisaties als stichting Welzijn, thuiszorgorganisaties, 

MaatjeZ, etc.

Ambulant team Castricum

Ieder mens wil regie kunnen voeren 

over en grip hebben op het eigen 

welbevinden. Mensen met een 

(ernstige) psychiatrische kwetsbaar-

heid net zo goed als ieder ander. Wij 

zijn er van overtuigd dat iedereen 

dit ook kan. RIBW K/AM helpt 

mensen met een psychiatrische 

kwetsbaarheid te ervaren wat 

'welbevinden' voor hen betekent. 

Door hen te ondersteunen bij het 

maken van eigen keuzes en hier 

zelf invulling aan te geven. De 

kwetsbaarheid van veel mensen 

is vaak blijvend, maar dat hoeft 

een betekenisvol meedoen in de 

samenleving niet in de weg te staan.

Ambulant team Castricum is een van 

de teams van RIBW K/AM.



Financiering en kosten
Ambulante begeleiding valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

en wordt gefinancierd via de gemeente. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal 

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

uur, met een maximum afhankelijk van het inkomen.

AANMELDING

Voor 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 (088) 214 80 46 (09:00 - 12:00 uur)
E aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl
I www.ribw-kam.nl

INFORMATIE EN KENNISMAKING

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen of langskomen op ons kantoor: 

Ambulant team Castricum
Geesterduinweg 5
1902 CB Castricum
T 06 - 31 02 55 25
E ambulantteamcastricum@ribw-kam.nl 

Het team is dagelijks bereikbaar van  
09:00 - 17:30 uur.
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