
Heerlen 
STAND-BY! 
voor ondersteuning 
in uw buurt





Iedereen die 18 jaar of ouder is en die in Heerlen 

woont, kan bij ons terecht. Om dat iedereen 

soms hulp kan gebruiken. Bij grote en kleine 

vragen over bijvoorbeeld, geldzaken, relaties, 

zorg, wonen of (weer) meedoen. Maar ook voor 

iedereen die zich betrokken en verantwoordelijk 

voelt voor de leefbaarheid en verbinding met en 

in de buurt. Voor iedereen die zich wil inzetten 

om de leefbaarheid in zijn buurt te verbeteren 

en hier ondersteuning bij zoekt.

Heerlen STAND-BY! is een samenwerkings 

 ver band van een aantal zorg- en welzijns-

organisaties. In opdracht van de gemeente 

Heerlen voeren wij het welzijnswerk en de 

Wmo-begeleiding uit. 



Buurtpunt en Sociaal Buurtteam: 
altijd in de buurt 

Het Buurtpunt is de plek waar u terecht kunt voor een 

praatje en een kop koffi e, waar u buurtgenoten kunt 

ontmoeten of waar u kunt meedoen aan een leuke 

activiteit. Maar ook als u vragen of heeft ideeën over de 

leefbaarheid en de verbinding uw buurt. En als u vragen 

of problemen heeft waar u zelf niet uitkomt.

Actief voor uw buurt
Wilt u graag de handen uit de mouwen steken in uw 

buurt en wilt u weten wat er allemaal kan? Of wilt u als 

vrijwilliger aan de slag, maar u weet nog niet wat en 

waar? Ook dan kunt u in het Buurtpunt terecht. Op onze 

online buurtplatforms vindt u de contactgegevens van 

alle buurtpunten.

Uw Sociaal Buurtteam staat voor u klaar
Als u vragen of problemen heeft waar u zelf niet  uit komt, 

kunt u bij het Sociaal Buurtteam terecht. Bij voorbeeld als 

het gaat om vragen over geldzaken, relaties, zorg, wonen 

of (weer) meedoen. Het buurtteam is er voor iedereen 

in de buurt. Wij bieden professionele en concrete hulp. 

We denken met u mee. Ons doel is dat u zelf weer verder 

kunt. 



Inloopuren sociaal buurtteam
In de buurtpunten en op andere plekken in de buurt 

zijn er speciale inloopuren. Dan is er een profession-

al van het buurtteam aanwezig die antwoord kan 

geven op uw vragen. Informatie over de inloopuren 

vindt u op onze online buurtplatforms. 

Online buurtplatform: je hele buurt online
Wilt u weten welke activiteiten er zijn in uw buurt?  

Welke organisaties en verenigingen er actief zijn?  

Of wilt u een klusje doen voor een buurtgenoot  

of heeft u zelf ergens hulp bij nodig?  

Voor actuele informatie over de  buurtpunten, 

inloop -uren van het Sociaal Buurtteam, 

 activiteiten, organi saties en vraag en aanbod  

van hulp in uw buurt, kijk op: 

www.hoensbroekonline.nl

www.heerlerheideonline.nl

www.heerlencentrumonline.nl

www.heerlenzuidonline.nl 





Andere belangrijke informatie

Samenwerking
Soms schakelen we de hulp in van andere professionals. 

Dat doen we als we zelf geen antwoord op uw vraag  

of oplossing hebben. Denk dan aan een huisarts, jeugd -

hulpverleners of deskundigen op het gebied van schuld -

hulpverlening. Voordat we anderen inschakelen vragen 

we altijd eerst om uw toestemming. 

Privacy 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens 

veilig zijn bij ons. Die behandelen en beveiligen we 

daarom goed. Natuurlijk gebruiken we uw gegevens 

alleen om u te ondersteunen. En nergens anders voor. 

U kunt uw gegevens altijd bekijken en opvragen. Hoe 

wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in onze 

 privacyverklaring: https://www.heerlenstandby.nl/ 

organisatie/privacyverklaring/

Meldcode
Wij werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kinder-

mishandeling en zijn aangesloten bij de Verwijsindex 

Parkstad. Wat dit betekent, leest u op deze websites:

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/

inhoud/meldcode

• www.verwijsindex-parkstad.nl



Buurtpunten en Sociale Buurtteams
De Buurtpunten zijn onderdeel van Heerlen STAND-

BY!, net als de Sociale Buurtteams. In de Sociale 

Buurtteams werken medewerkers van STAND-BY!, 

JENS (jeugdhulp) en de gemeente Heerlen met  

elkaar samen. 

Contact
Telefoon 045 711 15 51 werkdagen 

  van 08.30 tot 17.00 uur

E-mail vragen@heerlenstandby.nl

Zullen we het samen 
uitzoeken?


