
Specialistische individuele 
begeleiding

Informatie voor cliënten, 
naasten en verwijzers



Hoe verloopt de aanmelding?

Jij kunt je zelf melden bij het Wmo-loket van jouw gemeente 

voor specialistische individuele begeleiding. Ook kan de  huisarts 

of  behandelaar dat doen. Je krijgt dan een gesprek met een 

 klant manager van het Wmo-loket. Wanneer je al in zorg bent bij 

GGz Breburg kan jouw huidige begeleider of behandelaar contact 

 opnemen met het team Zorgadvies en -bemiddeling (ZAB). Zij 

verzorgen dan voor je de aanvraag bij het Wmo-loket.  

De klantmanager beoordeelt je vraag en brengt je vervolgens in 

contact met het team Specialistische individuele begeleiding (SIB)

“Dit nieuwe aanbod geeft ons de mogelijkheid om mensen een 

nieuwe stap in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid te laten 

maken op weg naar herstel.”

Team SIB SIBBreda@ggzbreburg.nl

Wat is specialistische 
individuele begeleiding?

Specialistische individuele begeleiding (SIB) biedt, op indicatie 

van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), individuele 

begeleiding thuis.

Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je specifieke behoefte 

hebt aan begeleiding bijvoorbeeld in het omgaan met psychiatri-

sche problematiek, regie op je dagelijks leven, op financiën, op 

het opbouwen van een sociaal netwerk, het verbeteren van je 

dag- en nachtritme. Het gaat om begeleiding op basis van vooraf 

afgesproken doelen. Je kunt (inmiddels) toe met planbare zorg en 

gerichte begeleiding op basis van onderlinge afspraken. 

Je ontvangt dan begeleiding van het team Specialistische  

individuele begeleiding, dat bestaat uit 15 bevlogen  medewerkers.

“Met SIB kunnen we net die zorg bieden die iemand (nog) 

nodig heeft specifiek op bepaalde begeleidingsbehoeften. 

Uitgaande van zelfstandigheid en het gezonde deel van 

iemand ”, aldus de medewerkers van het team.

Met een Wmo-indicatie voor Maatschappelijke participatie, 

kun je daarnaast ook begeleiding ontvangen van een leerwerk-

coach, die jouw kan begeleiden bij het zoeken van dagbesteding, 

 vrijwilligerswerk of werk.



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

 situatie die je weer aan kunt. Van te groot naar klein genoeg. 

Zodat jij je leven de baas blijft”

Heb je nog vragen? 

Heb je ergens vragen over laat het ons weten.

Contact

Tel.: 088 - 033 41 00

SIBBreda@ggzbreburg.nl   www.ggzbreburg.nl
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