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GEWOON IN DE WIJK 

 

U woont zelfstandig in de regio Haarlem 

en wordt ambulant begeleid door 

medewerkers van RIBW K/AM. Door 

Gewoon in de Wijk gaat er vanaf januari 

2023 iets veranderen. Wat? Dat leest u 

in deze flyer.  

Gewoon in de wijk 

Uw leven en behoeften centraal stellen 

bij alles wat hulpverleners in uw wijk 

samen voor en met u doen. Dat is de 

kern van Gewoon in de Wijk van de 

gemeente Haarlem. Dat betekent 

schotten weg, beter samenwerken en 

vooral de kracht van alle mensen in de 

wijk benutten. Daarvoor komt er één 

zogenaamde regieorganisatie voor alle 

Wmo-activiteiten: ambulante begelei-

ding, dagbesteding en het sociaal 

Wijkteam, voor een periode van acht 

jaar. 

Wat betekent het voor u? 

U zult in 2023 merken dat er iets 

verandert in de begeleiding. De 

begeleider zal nog meer dan nu samen 

met u kijken wat er in de buurt gebeurt 

en aansluiten bij uw dagelijks leven om 

mee te doen aan de samenleving. Dit 

kan doordat alle hulpverleners om u 

heen veel beter zullen samenwerken. Zo 

kan men sneller inspelen op wat u op 

een bepaald moment nodig heeft.  

We gebruiken de periode mei tot en met 

december 2022 om ons voor te bereiden 

op de gevolgen voor u en voor onze 

organisatie. Zodra er meer bekend is, 

zullen we u verder informeren over de 

volgende stappen. U wordt daarbij 

betrokken via uw begeleider. 

Op dit moment verandert er dus nog 

niets voor u. We houden u op de 

hoogte over de volgende stappen! 

Heeft u vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen 

heeft. Die kunt u stellen aan uw begeleider. 

Hij/zij is uw eerste aanspreekpunt. 

 Haarlem, mei 2022 

RIBW K/AM ondersteunt mensen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid om hun veerkracht 
te hervinden en versterken. Die veerkracht wordt 
mede gedragen door de mensen om hen heen. 
Samen, mét elkaar gaan zij voor een betekenisvol 
leven. Onze professionele ondersteuning versterkt 
deze beweging door aan te sluiten op hun 
(universele) waarden(-behoeften).  
 
Door deze manier van kijken en werken versterken 
wij hun veerkracht én die van hun omgeving. In het 
kort noemen wij deze visie ‘Vitaal Verder’. 
 
www.ribw-kam.nl 
 
 


