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Stib is de plek voor uw vragen voor hulp en ondersteuning
bij zorg en welzijn. Samen met u zoeken wij naar praktische
oplossingen.

Stib is de plek voor uw vragen
voor hulp en ondersteuning bij
zorg en welzijn. Dicht bij huis.
Heeft u een vraag, zorg of idee over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien? Bent u
op zoek naar hulp en ondersteuning? Of heeft u een vraag over buurtinitiatieven,
vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan kunt u naar Stib. De medewerkers van Stib
hebben samen veel kennis. Ze weten goed de weg in zorg, welzijn en het jeugdwerk.
U kunt natuurlijk ook gewoon bij uw vertrouwde personen en instanties terecht.
Stib werkt samen met scholen, huisartsen, het consultatiebureau, (specialistische)
zorgaanbieders en anderen.
Stib luistert naar uw verhaal: wat is uw vraag of idee? In gesprekken wordt de vraag
of het idee duidelijker en wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Wie kan hier
meedenken? U bepaalt zelf uw plan, bijvoorbeeld samen met familie of andere
betrokkenen. Het doel is dat uw situatie verbetert. Is er aanvullende hulp nodig?
Dan helpt Stib daarbij.

Waarvoor kunt u bij Stib terecht?
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van situaties waar u mee bij Stib terecht
kunt:
- Vragen rond opvoeden en opgroeien
- Als uw kind zorg, begeleiding of ondersteuning nodig heeft door psychische
problemen of als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking
- bij eenzaamheid
- als u of iemand die u kent begeleiding nodig heeft in het dagelijkse leven
- voor buurtinitiatieven
Wat gebeurt er als u contact zoekt met Stib?
• U belt of mailt over uw vraag
• De medewerker van Stib beantwoordt per mail of bespreekt uw vraag telefonisch
•	U en de medewerker bekijken samen de mogelijkheden. Vaak krijgt u gelijk een
antwoord. Kan dat niet? Dan spreekt de medewerker met u af. Bij u thuis of op
een andere plek. U voert dan een gesprek over:
- Wat speelt er? Speelt er nog meer?
- Wat kunt u zelf nog doen?
- Kunnen buren, familie, vrienden of anderen helpen?
- Kunnen vrijwilligers bijspringen?
- Als het nodig is, regelt Stib professionele, specialistische zorg en/of hulpmiddelen
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Wie vormen Stib?
In Stib werken mensen van bekende zorg- en welzijnsorganisaties samen.
Iedere medewerker brengt eigen kennis en ervaring mee:
• wijkverpleegkundige (STMR)
• maatschappelijk werker (STMR)
• cliënt- en mantelzorgondersteuner (Welzijn Buren en MEE Gelderse Poort)
• jongerenwerker (Mozaïek Welzijnsdiensten)
• jeugdmedewerker (gemeente Buren)
• Wmo-medewerker (gemeente Buren)
Alle Stib medewerkers, hun organisaties en ook andere hulp- en zorgaanbieders
werken samen om hulp en ondersteuning toegankelijk en eenvoudig te maken
voor de inwoners van de gemeente Buren.
Hoe kunt u Stib bereiken?
U kunt bellen op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt altijd mailen. Stib belt of mailt u dan binnen
één werkdag terug.
• ‚‹››-68 ‚6 ‡‚
• info@stib.nl
• www.stib.nl
Wat blijft bestaan naast Stib?
De huidige voorzieningen blijven bestaan, zoals:
• voor medische zorg gaat u naar uw huisarts
•	het consultatiebureau, de schoolarts, leerkrachten en begeleiders zijn
aanspreekbaar voor vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kinderen
•	voor informatie over werk, uitkering en aanvullende uitkeringen bij een laag
inkomen gaat u naar de publieksbalie van gemeente Buren
Alle Stib medewerkers, hun organisaties en ook andere hulp- en zorgaanbieders
in de gemeente Buren zijn bereikbaar voor u.
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PRIVACY
Stib houdt zich aan de privacywetgeving. Deze wetgeving geldt voor alle professionals in
bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en welzijn. Dit houdt onder andere in dat een professional uw
gegevens alleen overdraagt aan andere organisaties als u hiervoor toestemming geeft. Alleen als
de veiligheid van een bewoner in het geding is, geldt een meldplicht voor de professionals.

