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De gemeente is verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en beschermd 
wonen in uw gemeente. Om Ambulante woonbegeleiding te kunnen ontvangen 
is een Wmo-beschikking Individuele begeleiding nodig. Wij kunnen u helpen in 
het aanvragen van de Wmo-beschikking. 

CAK – eigen bijdrage 
Voor ambulante woonbegeleiding verslavingszorg geldt een eigen bijdrage. Het 
CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en brengt deze bij u in rekening. 
De hoogte van uw eigen bijdrage is persoonsgebonden en afhankelijk van 
bijvoorbeeld uw inkomen of uitkering. Op het cak.nl kunt u proefberekeningen 
laten maken en meer informatie over de eigen bijdrage vinden.

Contactadres 
Beschermende woonvorm verslavingszorg
Troelstraweg 269  
4384 GP Vlissingen
T 0118 49 18 58
E ambulantewoonbegeleidingVZ@emergis.nl
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Ambulante woonbegeleiding 
Ambulante woonbegeleiding is onderdeel van het zorgprogramma 
verslavingszorg en is mogelijk in alle dorpen en gemeenten van Zeeland. De 
begeleiding richt zich op alle leefgebieden: wonen, werken, relaties, zelfzorg, 
veiligheid. We komen bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. En, als u 
dat graag wilt, gaan we met u op pad. 

Afhankelijk van de ondersteuning die u nodig heeft, kan de begeleiding korter 
of langer duren. Samen met u en uw naasten werken we aan stabilisatie, 
vooruitgang en groei. Soms is er sprake van tijdelijke terugval of van 
achteruitgang; ook dan bieden we ondersteuning of helpen we u bij het zoeken 
naar passende zorg. 

Voor wie is ambulante woonbegeleiding verslavingszorg ? 
Mensen die een beroep doen op ambulante woonbegeleiding hebben over 
het algemeen moeite om (op onderdelen) het leven zelfstandig en naar wens 
te organiseren. Meestal gaat het over het hebben van relaties met familie 
en vrienden, gezondheid, zelfzorg, werk en dagbesteding, financiën en het 
huishouden. Onderwerpen die voor ieder mens van belang zijn. 

Ambulante woonbegeleiding biedt ondersteuning aan mensen die 
verlieservaringen hebben vanwege hun verslaving en psychische 
kwetsbaarheden en daagt hen uit te werken aan persoonlijk en 
maatschappelijk herstel. Rekening houdend met ieders unieke persoonlijkheid.  

Verslavingszorg is geen 24-uurszorg. Dit betekent dat u over een 
bepaalde mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid moet 
beschikken. Ambulante woonbegeleiding verslavingszorg kan 
een vervolgstap zijn nadat u in een beschermende woonvorm 
heeft gewoond of na een opname in de kliniek en u op 
bepaalde levensdomeinen (blijvend) ondersteuning nodig heeft. 
Ambulante woonbegeleiding kan ook ingezet worden als u al 
zelfstandig woont en wat hulp nodig hebt om het op een goede 
manier voort te zetten. 

Wat kunnen wij bieden?
Professionele, specialistische begeleiding met specifieke 
expertise van verslavingszorg. De begeleiding is herstelgericht 
waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij uw mogelijkheden en 
kwaliteiten. Eigen verantwoordelijkheid en groeien naar zoveel 
mogelijk zelfstandigheid vinden we belangrijk. 

U krijgt begeleiding tijdens kantooruren en in principe op 
afspraak. Als het nodig is, komen we meerdere keren per 
week bij u thuis. Ambulante woonbegeleiding verslavingszorg 
kan een onderdeel zijn van een breder pakket aan zorg of 
ondersteuning die u nodig heeft, zoals (gespecialiseerde) 
behandeling of contacten met een wijkteam. 

Werk en dagbesteding 
Werk en dagbesteding zijn belangrijk in het herstel van mensen 
en kunnen onderdeel uit maken van het ondersteuningsaanbod. 

Toegang tot ambulante woonbegeleiding 
verslavingszorg.
Onze ambulante begeleiders werken meestal vanuit de 
beschermende woonvorm of ambulante team.
Als u interesse heeft in qmbulante woonbegeleiding 
verslavingszorg kunt u contact met ons opnemen. Op de 
achterkant van deze folder vindt u adres en telefoonnummers.
 
U ontvangt dan een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek. Bij de kennismaking kunt u uw 
behandelaar of uw contactpersoon van de gemeente waarin 
u woont meenemen. We kijken naar uw wensen, interesses, 
ondersteuningsbehoeften en de doelen waaraan u wilt werken 
zodat we u een passend aanbod kunnen doen. 

Wmo-beschikking 

Emergis biedt diverse vormen van woonbegeleiding. Er zijn 
woonvormen waarbij 24 uur per dag en zeven dagen in de week 
begeleiding aanwezig is, maar ook minder intensieve vormen 
waarbij u thuis begeleiding ontvangt. Mensen die zelfstandig 
wonen bieden we ambulante woonbegeleiding omdat zij 
ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. U wordt 
begeleid in uw eigen woonomgeving.


