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Vooraf

Voor u ligt het werkkader voor de Amsterdamse buurtteamorganisaties. Het is versie 1.11 
(juli 2020): het vertrekpunt bij de implementatie, de start van een zoektocht waarbij de 
buurtteamorganisaties en gemeente samen optrekken. Het is een compacte weergave 
van hetgeen eerder is vastgelegd in het Hoofdlijnenbesluit buurtteams, het bijbehorende 
Uitvoeringsbesluit en de besluiten over de aanvullende Wmo-voorzieningen en verwoordt  
ook de eerste geleerde lessen van het Verbond van 100. 

Waar kun je beter uitproberen wat werkt dan in de praktijk? Daarom zijn in 2019 vier 
teams, het zgn. Verbond van 100, aan de slag gegaan om de ideeën verder uit te 
werken en te ontwikkelen. Het Verbond van 100 leeft de nieuwe werkwijze voor.  
Elk team heeft een extra ontwikkelopgave gekregen. Geleerde lessen, ook uit andere 
stadsdelen, worden in de loop van 2020 opgeleverd. Zie www.verbondvan100.nl.

De komst van Buurtteams Amsterdam betekent een grote verandering, die gefaseerd wordt 
ingezet. Per stadsdeel zal één buurtteamorganisatie de buurtteams opzetten en uitbreiden voor 
zover nodig. Samen met de Ouder- en kindteams (OKT’s) vormen de buurtteams de toegang 
naar sociale zorg en ondersteuning. Vandaaruit worden Amsterdammers verder geholpen en 
ondersteund, passend bij hun situatie. Zo licht als kan en zo zwaar als nodig.

De buurtteamorganisaties (BTO’s) krijgen samen de opdracht om de komende jaren de 
werkwijze, verder te ontwikkelen, geleerde lessen en kennis te delen en zo de hulp en 
ondersteuning voor kwetsbare Amsterdammers te optimaliseren. De gemeente zal bij de 
implementatie, in samenwerking met de buurtteamorganisaties, sturen op afstemming, 
kennisdeling en eenheid in communicatie, zodat de eenduidigheid in werkwijze en de 
herkenbaarheid voor Amsterdammers en andere professionals wordt geborgd. 

De (al bestaande) Ouder- en kindteams (OKT’s) zijn de evenknie van de buurtteams in de buurt.  
Zij bieden ondersteuning aan ouders, jongeren, kinderen en professionals met vragen over 
opvoeden en opgroeien. Verspreid over de stad zijn 22 OKT’s actief, naast speciale OKT’s voor 
voortgezet onderwijs en MBO. Zie www.OKTamsterdam.nl

Het wijkgericht werken is niet nieuw in Amsterdam. De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan 
in wijkzorgallianties, de OKT’s, Samen Doen, het buurtgericht werken van de maatschappelijke 
dienstverleners, de teams van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en meer recent in het Verbond 
van 100. Deze hebben waardevolle lessen opgeleverd. Ook zijn er al netwerken in de wijk waar we 
op voort kunnen bouwen en is er op sommige plekken al ervaring opgedaan met nieuwe manieren 
van werken. Nu komt alles bijeen. En trekken we samen verder op. 

Op 1 april is versie 1 uitgebracht. De versie 1.1. is een tekstuele wijziging.  

www.verbondvan100.nl
www.OKTamsterdam.nl
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f De buurtteams – en de bredere beweging waar zij onderdeel van zijn bij opstart niet gereed. 
Er liggen grote ontwikkelopgaven waar de buurtteams en de gemeente samen invulling 
aan gaan geven. Het is een traject van samen leren en verder ontwikkelen, waarbij er 
gelijktijdig voor gewaakt moet worden dat de buurtteamorganisaties, en in het bijzonder de 
buurtteammedewerkers, overvraagd worden.

Doel werkkader - een levend document
Het werkkader is bedoeld voor de buurtteamorganisaties die de komende periode aan de slag 
gaan met het opzetten van de buurtteams. Onderdeel van het werkkader is het Kompas. Het 
Kompas, en de aanvullende handreikingen, zijn specifiek bedoeld om buurtteammedewerkers 
een houvast te geven en om hun dagelijks werk aan te spiegelen (zie hoofdstuk 2).

Vervolg 
Het werkkader is een levend document, waarin de basis van de nieuwe werkwijze is vastgelegd 
die in samenwerking met het veld tot stand kwam. De toekomstige buurtteamorganisaties 
nemen het werkkader als vertrekpunt bij de implementatie. Het vormt ook de basis van overleg, 
waarin afspraken tussen gemeente en buurtteamorganisaties worden vastgelegd. In versie 2 
(najaar 2020) worden de leerpunten van het Verbond verwerkt en handreikingen bijgevoegd.  
In versie 3 (voorjaar 2021) zijn de eerste werkafspraken en inzichten van de BTO’s verwerkt. 
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Inleiding: Waarom 
deze verandering?

Amsterdam is een machtige stad om in te wonen en in te werken. Er is geen stad in Nederland met 
zoveel dynamiek, kansen, complexe vraagstukken en belevenissen. Geen stad in Nederland ook 
waar de verschillen tussen arm en rijk zo groot zijn en de groei, zowel qua economie, toerisme als 
inwonersaantallen, ongekend hoog is. De gemeente Amsterdam werkt aan een rechtvaardige stad 
waarin iedereen dezelfde kansen heeft, onafhankelijk van de buurt waarin je woont of de school 
waar je naartoe gaat. Een stad waarin mensen volwaardig mee kunnen doen en niet gehinderd 
worden door armoede of schulden. Waar mensen zo lang mogelijk gezond in hun eigen buurt 
kunnen blijven wonen. En iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht, huidskleur, seksuele geaardheid, 
leeftijd, beperking of geloof.

Wat is de bedoeling? 
Een goed functionerend, laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg is een voorwaarde 
voor het waarmaken van deze ambitie. Ondanks goede bedoelingen, dagelijkse resultaten en 
grensverleggende innovaties is in het sociaal domein in Amsterdam nog een wereld te winnen. 
Het sociaal domein in Amsterdam is van oudsher zo ingericht dat de omvangrijke stroom van 
aanvragen goed en efficiënt kon worden bediend. Samen met partners heeft de gemeente met 
professionals en met betrokken Amsterdammers, een verandering in gang gezet. We willen 
in het sociaal domein niet meer denken en werken vanuit onze functionele inrichting, maar 
aansluiten op de leefwereld en vragen van Amsterdammers zelf. We willen Amsterdammers 
laagdrempelig maatwerk in ondersteuning bieden. En we willen, in aansluiting op de stadsdelen 
en hun buurten, de kracht en diversiteit in de stad beter benutten.1

Ontwikkelopgave sociaal domein
De introductie van Buurtteams Amsterdam maakt deel uit van een bredere beweging in 
het sociaal domein. Samen met actieve bewoners en partners en met inzet van bestuur, 
management en medewerkers, werkt de gemeente aan drie ontwikkelprogramma’s:

 • Het verstevigen van de sociale basis1; 
 • De ontwikkeling van de buurtteams;
 • Leren van escaleren.

1 Zie kader met omschrijving op pp 8

Doorontwikkeling van het sociaal domein
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g De buurtteams zijn geen doel op zich, maar slechts een middel, ons vertrekpunt voor werken 
vanuit de bedoeling. De verandering wordt een gezamenlijke zoektocht van jaren, met ruimte 
om te leren, te reflecteren en tussentijds te verbeteren. Een zoektocht waarbij we samen 
optrekken vanuit een gedeelde ambitie. Waarbij de gewenste verandering gefaseerd en in 
behapbare stappen wordt gerealiseerd. Zo maakt Amsterdam, stapsgewijs, de omslag van 
systeemdenken naar werken vanuit de leefwereld, nabij en eenvoudig georganiseerd. Met 
duidelijke keuzes die bijdragen aan preventie en kostenreductie. 

Voor de gemeente zelf ligt hier ook een forse veranderopgave. Het is een beweging van 
twee kanten. De ontwikkelopgave is het organiseren en faciliteren van samenwerking tussen 
buurtteams en gemeente (op organisatie- én casusniveau), in een aanpak waarbij de vraag 
van de Amsterdammer werkelijk leidend is. Het is een ontwikkelopgave die ook medewerkers 
van de gemeentelijke organisatie zelf raakt en een veelvoud aan professionals bij alle 
betrokken organisaties. Een verandering die bovenal een verandering voor Amsterdammers 
teweeg brengt Ook een verandering die van ons allemaal een lange adem vraagt. Een 
ontdekkingstocht, met successen én soms vertwijfeling. Een zoektocht waarbij we onszelf 
bewust de tijd en de ruimte moeten geven om samen te leren van de praktijk.
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Wat doet een buurtteam?

 1.1 
Doen wat nodig is, eenvoudig en vanuit nabijheid

Amsterdammers die er zelf niet uitkomen, ook niet met hulp van familie of vrienden, kunnen 
met al hun vragen straks terecht bij een buurtteam, herkenbaar, laagdrempelig en nabij, 
in hun eigen buurt of wijk. De buurtteams bieden advies en ondersteuning en stimuleren 
Amsterdammers om problemen zelf - of met steun van het eigen netwerk of de buurt - op te 
lossen. 

Een buurtteam is aanspreekbaar op alle vragen, ook als de vraag de bestaanszekerheden raakt, 
denk aan problemen rond schulden, inkomen, wonen en veiligheid. Een buurtteam ‘doet wat 
nodig is’. Buurtteammedewerkers kijken breed, bieden maatwerk, passend bij de vraag. Wat 
de buurtteammedewerker doet, hoe vaak en hoe lang, is afhankelijk van wat er nodig is. De 
buurtteammedewerker heeft daarbij de ruimte én verantwoordelijkheid om doortastend te 
handelen. De aanpak is altijd eenvoudig waar dat kan. Een buurtteam geeft bij een eenvoudige 
vraag een praktisch advies of informatie, zodat de Amsterdammer zelf weer verder kan. Maar 
kan waar nodig ook langer ondersteuning bieden en eventueel oplossingen uit de sociale basis 
of aanvullende ondersteuning erbij halen.

 1.2 
Inzet op preventie

De Amsterdammer met een hulpvraag wordt gestimuleerd om eerst de eigen mogelijkheden te 
verkennen en het eigen netwerk van familie, vrienden of buren te activeren. Met deze inzet op 
preventie zorgen zij er samen met de Amsterdammer voor dat kleine problemen klein blijven. En 
wordt voorkomen dat Amsterdammers in een zwaarder traject terechtkomen. De inzet is erop 
gericht om bij vragen naar ondersteuning van Amsterdammers altijd te kijken wat iemand zelf 
kan bijdragen, welke mogelijkheden er in de sociale basis zijn en dan pas te kijken naar wat het 
buurtteam kan bijdragen. Dat vraagt van het buurtteam kennis van het aanbod, persoonlijke relaties 
met contactpersonen in de sociale basis en een warme overdracht van klanten over en weer.  
De buurtteams werken nauw samen met de Amsterdammer(s) zelf, de mantelzorgers, de sociale 
basis, de professionals van de welzijnspartijen én de vele vrijwilligers in de stad. Daarbij waken 
buurtteammedewerkers voor overbelasting van het informele netwerk en mantelzorgers. 
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Binnen het buurtteam worden zoveel mogelijk vragen opgelost, waar nodig wordt aanvullende 
expertise erbij betrokken. Liever één bekend gezicht tien uur per week dan tien verschillende 
professionals met ieder een uur inclusief alle afstemming en bureaucratie die daarbij komt 
kijken. Het buurtteam kijkt breed en integraal naar alle levensdomeinen.

De buurtteams werken ook samen met huisartsen, wijkverpleging, zorgaanbieders, de 
gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis en GGZ en pakken problemen rond schulden, 
inkomen, wonen en veiligheid gecombineerd aan. Door op een kleiner schaalniveau te werken, 
kunnen de buurtteams beter inspelen op wat in de buurt voor handen en nodig is: nabij, tijdig 
en passend in iedere individuele situatie.

Met ervaringsdeskundigheid
De inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen is een waardevolle toevoeging in de zorg en 
ondersteuning van mensen. Waar de rol van ervaringsdeskundige in de GGZ al langer bekend 
is, is dit een nieuwe ontwikkeling in wijkgericht werken. Vanwege deze nieuwe rol wordt 
bewust ingezet op al doende leren, voor aanbieder, professional, ervaringsdeskundige én 
Amsterdammer.

De buurtteams kennen een variant in de rol van beroepsmatig werkende ervaringsdeskundige, 
als volwaardig lid van het team, die vanuit ervaringsdeskundigheid kan aansluiten op de 
leefwereld van de Amsterdammer en de brug kan slaan in het contact tussen het buurtteam, de 
Amsterdammer en zijn netwerk. De ervaringsdeskundige kan ook een verbindende schakel zijn 
in peer-to-peer contact tussen Amsterdammers in de buurt en daarmee de zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van Amsterdammers ondersteunen. De inzet van ervaringsdeskundigheid 
wordt in versie 2 van dit werkkader uitgewerkt. 

 1.3 
Lokaal verbonden 

De buurtteams kennen bewoners en netwerkpartners in de buurt en het stadsdeel en de 
partners kennen de buurtteams. Zo komen Amsterdammers, organisaties en professionals tijdig 
in beeld bij een buurtteam en kan beter gewerkt worden aan preventie. 

In de buurt is veel van de ondersteuning te vinden die Amsterdammers in staat stelt om zijn 
of haar talenten verder te ontplooien. Een oplossing wordt eerst in de buurt gezocht. De 
buurtteams geven ook advies en ondersteuning bij (voorlichtings-)activiteiten van partners in het 

Amsterdammers zijn geholpen met een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en 
ondersteuning in de eigen buurt of wijk. Dat helpt om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen 
en mee te doen in de stad. Dat aanbod, of dat nou op initiatief van Amsterdammers, professionele 
organisaties, vrijwilligersorganisaties of de gemeente wordt georganiseerd, noemen we de sociale 
basis.

De gemeente Amsterdam ondersteunt initiatieven ter ondersteuning van ontmoeting in de buurt. 
Het aanbod sociale basis bestaat uit de veelheid van initiatieven van actieve buurtbewoners, 
maatschappelijke initiatieven, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. Dagelijks worden 
tal van Amsterdammers ondersteund met inloopspreekuren of praktische ondersteuning die 
veelal vanuit de huizen van de wijk wordt aangeboden, zoals bewegingsactiviteiten, training in 
budgetbeheer of gezamenlijke buurtmaaltijden. 
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stadsdeel. Bijvoorbeeld met voorlichting over dementie, eenzaamheid- of psychosociale vragen. 
Dit vanuit het besef dat de inzet door het buurtteam hiermee (op termijn) kan worden beperkt 
en dat door samenwerking met de sociale basis meer mensen met een ondersteunings- en/of 
zorgbehoefte bereikt worden. 

De buurtteamorganisaties hebben de mogelijkheid om te werken met groepsaanpakken door 
vrijwilligers. De buurtteamorganisaties kunnen ook activiteiten binnen het subsidiekader sociale 
basis uitvoeren.

1.4
Diversiteit 

Een buurtteam sluit met de dienstverlening aan op de diversiteit in wensen en behoeften van 
Amsterdammers in de buurt, rekening houdend met geloofsovertuiging, etnische afkomst, 
sociaaleconomische situatie en seksuele oriëntatie (lhbtiq+). 
Van de buurtteamorganisaties wordt verwacht dat zij een heldere visie hebben op diversiteit en 
aandacht heeft voor intercultureel vakmanschap, het bevorderen en waarborgen van voldoende 
kennis bij medewerkers. Het medewerkersbestand is zoveel mogelijk een afspiegeling van de 
diversiteit van Amsterdam.

Dat betekent dat:
 • Het buurtteam aanwezig en aanspreekbaar is op een toegankelijke, herkenbare plek in de 

buurt. Buurtteammedewerkers werken vanaf de buurtteamlocatie en zijn ook te vinden op 
die plekken in de wijk waar bewoners te vinden zijn. 

 • Elk buurtteam investeert in het up-to-date houden van de kennis over het aanbod in de 
buurt en kent de contactpersonen in het stadsdeel1. 

 • Het buurtteam zet haar expertise in bij activiteiten van partners in het stadsdeel om de 
preventieve werking van de sociale basis te versterken en activiteiten te stimuleren die het 
buurtteam ontlasten.

 • Het buurtteam werkt outreachend: het gaat af op datgene wat bij hen gemeld wordt en neemt 
ook zelf het initiatief tot het leggen van contacten.

 • Een buurtteamorganisatie ook activiteiten binnen subsidiekader sociale basis uit kan uitvoeren.

1  Informatie wordt deels overgenomen op de communicatietool voor buurtteammedewerkers.  
Op termijn verwachten we dat buurtteams toegang krijgen tot de gemeentelijke kennisbank,  
maar dat is nog geen besluit. 
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Hoe werkt een buurtteam?

 2.1 
Het Kompas. De Amsterdamse maatwerk methode.

In een buurtteam werken professionals met brede kennis, ieder met een eigen inhoudelijke 
expertise van doelgroepen of problematiek. Enkelen zijn ook uitstekende regisseurs voor 
complexe problematiek. Om buurtteammedewerkers een houvast te geven voor het werken in 
een buurtteam, is door het Verbond van 100 het Kompas1 opgesteld. Het Kompas bestaat uit 
twee onderdelen; de kernwaarden en de Amsterdamse maatwerk methode.

De drie kernwaarden
De leidende principes van de doorontwikkeling sociaal domein (zie inleiding) zijn door het 
Verbond vertaald in drie kernwaarden: welkom, aansluiten en maatwerk1. Voor de medewerkers 
van de buurtteams dé toetssteen waar zij hun dagelijks werk aan spiegelen.

1 De uitwerking is onderwerp van gesprek in het Verbond en de update komt in een volgende versie.
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Medewerker
• pro-actief
• betrouwbaar
• transparant 
• doen wat je zegt en zeggen wat je doet
• geïnteresseerd
• communiceert helder en begrijpelijk
• bespreekt verantwoordelijkheid buurtteam
 en verantwoordelijkheid van Amsterdammer
• creëert veilige omgeving

Welkom
Buurtteam  
• zichtbaar op verschillende plekken in de buurt
 en bereikbaar op verschillende manieren
 (telefonisch, binnenlopen, digitaal etc)
• heldere en realistische informatie
• uitnodigend voor alle Amsterdammers
• bekend bij lokale (samenwerkings)partners
• werkt samen met lokale partners (sociale basis)

Buurtteam
• dagelijks leven staat centraal
• snel beeld krijgen van urgentie en complexiteit van hulpvraag (bestaanszekerheden veilig stellen)
• relatie opbouwen met Amsterdammer (gezin/huishouden), veiligheid en vertrouwen voorop
• direct praktische hulp bieden indien nodig (vertrouwen, preventie)

Medewerker 
• betekenisvol contact maken
• outreachend
• gelijkwaardigheid
• wederkerigheid
• erbij blijven (ook als het moeilijk is)
• begrijpelijke taal (geen jargon)
• verwachtingenmanagement naar
 klanten ze doen zoveel mogelijk zelf

Amsterdammer  
• heeft/neemt zelf
 zoveel mogelijk regie
 (eigenaarschap)
• is open en transparant
• respectvol
• samenwerken
• doet zelf zoveel mogelijk
• bepaalt het tempo

Aansluiten

Maatwerk
Medewerker 
• oplossingsgericht
• stimulerend
• vasthoudend
• daadkrachtig
• reflecterend
• ondernemend
• onderzoekend
• creatief, doorzettend 
 en vasthoudend

Amsterdammer 
• opstellen en realiseren 
 van het plan
• openheid
• wederkerigheid/
 gelijkwaardigheid
• zelfbepaling
• investeren in vertrouwen

Buurtteam
• doet wat nodig is
• werkt generalistisch (en heeft
 voldoende doelgroepexpertise in huis) 
• geen standaard oplossingen
• werkt vanuit perspectief Amsterdammer
• brengt samen met Amsterdammer zijn
 situatie in kaart
• kijkt breed over alle domeinen heen
• legitimeert waar nodig uitzonderingen
 met waardendriehoek 
• faciliteert begrijpelijk en duidelijk plan
 van en door de Amsterdammer 
• gericht op regie van de Amsterdammer
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Perspectief 
Amsterdammer

(Ik ......)

Perspectief 
Amsterdammer

(Ik ......)

Situatieschets
(Need to know)

Wat is er 
aan de hand?
(Persoonlijk, 

professioneel, 
systeem)

De eerste stap
(Beweging richting 

perspectief)

Wie doet wat 
en wanneer?

(Amsterdammer, 
sociale basis, 
buurtteams, 

anders)

Wie doet wat 
en wanneer?

(Amsterdammer, 
sociale basis, 
buurtteams, 

anders)
Uitzondering

(Waardendriehoek)

Evalueren
(Perspectief 

behaald? 
Ondersteuning 

nog nodig?)

Stappen werkwĳze buurtteam Amsterdam, versie 1

De Amsterdamse maatwerk methode
In de “proeftuinconstructies” van het Verbond en het Doorbraakteam is samengewerkt aan één 
werkwijze voor het Sociaal Domein voor situaties waarin regels knellen en doorbraken nodig 
zijn. Dat heeft geresulteerd in een eerste versie van een Amsterdamse maatwerk methode 
(met zes stappen, zie plaatje) en draagt bij aan eenheid in taal. Deze methodiek is bottom up 
ontwikkeld gebruikmakend van succesvolle lokale en landelijke werkwijzen, zoals Samen Doen, 
Route 020, Van Overleven naar Leven, Omgekeerde Toets en Verborgen Oplossingen en de 
Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden. De methode wordt de komende 
jaren door de buurtteamorganisaties in samenspel met de gemeente gezamenlijk verder 
doorontwikkeld en aangevuld met hulpmiddelen per stap.

De Amsterdamse maatwerk methode is in de praktijk getoetst en er zijn procesbegeleiders 
opgeleid. De geleerde lessen van binnen en buiten de stad en de opgedane kennis worden 
gezamenlijk gepresenteerd op de Dag van Het Verbond (najaar 2020), een kennissessie voor 
professionals. In samenwerking met de wijkzorgallianties worden ook de best practices uit 
andere stadsdelen gedeeld. Van buurtteammedewerkers wordt verwacht dat zij in lijn  
met het Kompas werken en deze in de praktijk samen verder ontwikkelen.
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Meervoudig 
complex

Meervoudig 
complex

Informatie en adviesInformatie en advies

EnkelvoudigEnkelvoudig

Meervoudig Meervoudig 

2.2 
Doen wat nodig is

Het werken in een buurtteam laat zich niet vangen in protocollen en pasklare antwoorden. 
De buurtteammedewerkers doen wat nodig is, in de volle breedte. Amsterdammers kunnen 
met al hun vragen bij de buurtteams terecht. De buurtteammedewerkers bieden passende 
informatie, advies en ondersteuning, ook bij het versterken van het eigen netwerk. De eigen 
mogelijkheden, krachten en netwerk zijn het vertrekpunt. 

Eenvoudig waar kan
Door met open, brede blik te kijken naar wat nodig is, komt de vraag achter de vraag in beeld. 
Maar pas op: voorkomen moet worden dat die vragen die eenvoudig afgehandeld kunnen 
worden blijven liggen en alle aandacht uitgaat naar de meer complexe vragen en dat snelle 
afhandeling en (telefonische) bereikbaarheid van de buurtteammedewerker in het gedrang 
komt door intern collegiaal overleg of interne afstemming. 

Echt luisteren naar de vraag van de Amsterdammer betekent dat een buurtteammedewerker 
in staat is om de vraag bij aanvang goed in te schatten, waarbij goed gelet wordt op 
risicosignalen. Kan deze vraag worden afgehandeld met een kort advies of is er meer nodig? 
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ontwikkelen. Wanneer is het van belang om door te vragen? Wanneer is doorvragen nodig 
om tot een goede inschatting te komen van de risico’s op veiligheid en zorgmijding? Wanneer 
is het juist niet gewenst om door te vragen in verband met een andere culturele achtergrond 
omdat de Amsterdammer geholpen is met een snelle start? Wanneer is het daarbij nodig 
een vinger aan de pols te houden, zodat later alsnog verbreed kan worden? Wanneer kan de 
Amsterdammer de situatie zelf afhandelen en wanneer is daarbij nog wat ondersteuning in 
contact met derden nodig? Hoe te handelen is een zoektocht voor buurtteammedewerkers. 
Daarbij hebben zij rugdekking nodig en de ruimte om deze nieuwe rol al doende verder te 
ontwikkelen en samen te reflecteren op de geleerde lessen. 

Werken in een buurtteam

1. Een buurtteammedewerker sluit aan op het perspectief van de Amsterdammer, bij zijn/haar 
mogelijkheden, kansen in het netwerk, taal, cultuur en leefomgeving. Samen worden de vraag 
en de mogelijke oplossingen verkend.

2. Een buurtteammedewerker kijkt met een brede blik over de domeinen heen en werkt 
outreachend.

3. Een buurtteammedewerker biedt advies en praktische ondersteuning bij alle vragen, van 
eenvoudig tot complexe problematiek. Meer dan in het verleden richt de aanpak zich op 
preventie, signalering, stressvermindering en het organiseren van bestaanszekerheden: een 
veilige leefomgeving, een woonplek, inkomen en beheersing van schulden.

4. Een buurtteammedewerker kijkt altijd eerst naar de kansen in het netwerk en naar het 
aanbod in de buurt. De inzet is zo eenvoudig als kan en zo lang als moet. Indien nodig haalt de 
buurtteammedewerker op het juiste moment het advies en de ondersteuning van specialisten 
erbij.

5. Het buurtteam en het Ouder- en kindteam werken intensief samen. In het bijzonder wanneer 
het gaat om complexe vraagstukken in gezinnen. Een buurtteammedewerker kijkt niet alleen 
naar de situatie van de Amsterdammer zelf, maar samen met het OKT ook naar zijn of haar 
gezin.

6. Werk of een zinvolle dagbesteding is vaak het belangrijkste antwoord op tal van zorgvragen, 
en andersom kan het wegnemen van een zorgvraag het opstapje naar werk zijn. Een 
buurtteammedewerker werkt samen met de medewerker WPI zodat de routes naar werk en 
participatie goed aansluiten. 

7. Een buurtteammedewerker blijft erbij, ook als het moeilijk wordt. Welke stappen worden gezet 
en wie wat daarin doet is maatwerk. Alle ruimte binnen de wettelijke kaders wordt benut. Waar 
nodig wordt een uitzondering gemaakt, want regels en procedures mogen de oplossing niet 
belemmeren. De uitzondering wordt onderbouwd.

8. Elke Amsterdammer heeft één aanspreekpunt bij het buurtteam. Alle leden van het 
buurtteam volgen dezelfde werkwijze, maar brengen ieder hun eigen ervaring en vakkennis in. 
Een buurtteammedewerker en Amsterdammer overleggen periodiek over de aanpak. 

9. De afspraken die nodig zijn om een ondersteuningsdoel te bereiken worden vastgelegd in het 
ondersteuningsplan.

10. Evaluerend werken: de buurtteammedewerker en Amsterdammer bezien na elke stap of de 
inzet van het buurtteam nodig blijft of dat de Amsterdammer verder kan, eventueel met het 
eigen netwerk, de sociale basis of met andere hulp. Zo nodig is langdurige ondersteuning door 
het buurtteam mogelijk.
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 2.3 
Toolbox vraagverheldering: met brede blik verkennen

De buurtteammedewerkers werken vanuit een brede blik, met oog voor de Amsterdammer, 
zijn talenten en zijn omgeving. De buurtteams hebben de regie over de toegang naar zorg en 
ondersteuning. Zo worden dubbelingen in informatie, registratie en besluiten voorkomen. 

Om Amsterdammers op maat te ondersteunen start elk traject met een gesprek, waarbij de 
Amsterdammer en de buurtteammedewerker verkennen waar de Amsterdammer over een 
bepaalde periode wil staan. Vervolgens wordt samen met de Amsterdammer (en zijn netwerk) 
een brede situatieschets gemaakt. Alle relevante aspecten worden meegenomen, ook het 
netwerk, talenten, hobby’s en krachten van de Amsterdammer.

In het sociaal domein worden veel verschillende instrumenten gebruikt om het perspectief 
van de Amsterdammer in kaart te brengen. Om problemen in de onderlinge communicatie 
tussen medewerkers van verschillende buurtteams te voorkomen, is voor de buurtteams het 
aantal instrumenten beperkt tot de toolbox1. De toolbox bevat instrumenten rond risicotaxatie 
en brede vraagverheldering. Van de buurtteammedewerkers wordt verwacht dat zij alle 
instrumenten beheersen en de sterktes en de zwaktes ervan goed kennen. Welk concreet 
instrument ze in welke situatie inzetten, is hun eigen professionele afweging. 

 2.4 
Onafhankelijke cliëntondersteuning

Amsterdammers hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Dat betekent dat:

 • De buurtteams de Amsterdammers wijzen op deze mogelijkheid. Amsterdammers kunnen 
hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen met MEE AZ, Cliëntenbelang Amsterdam of 
de drie partijen uit de Straat-Alliantie, namens dak- en thuislozen. Buurtteammedewerkers 
herkennen situaties waarin de meerwaarde van onafhankelijke cliëntondersteuning evident 
is, bijvoorbeeld als er sprake is van wantrouwen bij de cliënt of van moeizame communicatie. 
Dan wordt geadviseerd er gebruik van te maken.

 • Binnen de buurtteams kunnen de MEE-consulenten ook Amsterdammers ondersteunen 
die niet expliciet om onafhankelijke ondersteuning vragen. Dubbele petten worden daarbij 
voorkomen: MEE-cliëntondersteuners die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, 
hebben bijvoorbeeld geen formele rol in het toegangsproces. Om verwarring te voorkomen 
wordt de andere dienstverlening binnen de buurtteams in de communicatie niet meer 
cliëntondersteuning genoemd.

 • De MEE-consulenten binnen de buurtteams ondersteunen ook Amsterdammers die binnen 
het Ouder- en kindteam of andere plekken vragen om onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Dit vraagt een deel van hun capaciteit.

1  De instrumenten worden op advies van onder meer het Verbond van 100 en in afstemming met OKT gekozen, 
in een volgende versie van dit werkkader volgt meer informatie over de inhoud.
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 2.5 
Werken met één plan 

Het buurtteam werkt met het ondersteuningsplan. Eenvoudig gezegd een hulpmiddel voor de 
professional en de Amsterdammer om inzicht en overzicht te bieden in de ondersteuningsvraag, 
de aanpak en de gemaakte afspraken over de planmatige samenwerking. Ook de toekenning 
van aanvullende voorzieningen wordt beschreven in het plan. De Amsterdammer voert zelf de 
regie over het plan, tenzij hij of zij daar niet toe in staat is. Per gezinssysteem is er in principe 
één plan en één professional die de regie houdt op de aanpak. De kernreden om met één 
plan te werken is het uitgangspunt dat samenhangende dienstverlening, betere dienstverlening 
is. Een integraal ondersteuningsplan helpt hierbij, want het faciliteert domein-overstijgende 
samenwerking en afstemming tussen professionals, het geeft duidelijkheid en transparantie voor 
de Amsterdammer en de professional en het voorkomt onnodig herhalende vragen en dubbele 
administratie. 
Het plan wordt door de buurtteammedewerker en de Amsterdammer regelmatig geëvalueerd 
en zo nodig bijgesteld. De werkinstructie ondersteuningsplan is eind 2020 beschikbaar. 
Medewerkers van de buurtteams kunnen vanaf het voorjaar van 2021deelnemen aan de 
basistraining Werken in het buurtteam om kennis te maken met het werksysteem en het werken 
met het ondersteuningsplan.

Het ondersteuningsplan zal bestaan uit een algemeen deel met één of meer specifieke 
deelplannen als bijlagen. Zo kan er bijvoorbeeld een deelplan zijn over schuldhulpverlening en 
een met de afspraken over Hulp bij het Huishouden (Hbh). 
De Amsterdammer krijgt een duidelijk overzicht van zijn ondersteuningstraject met status 
updates per deelplan. De Amsterdammer geeft – met het ondersteuningsplan - vooraf 
toestemming over welke informatie met derden wordt gewisseld. Het ondersteuningsplan 
wordt zo ontworpen en gebruikt dat de Amsterdammer altijd de controle heeft over wie 
welke informatie over hem of haar kan zien (zgn. Privacy by Design1). Er zullen verschillende 
autorisatieprofielen zijn. 

1  Zie tzt afspraken privacy en werkafspraken bij ondersteuningsplan 
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Voor het werken met het ondersteuningsplan wordt een nieuwe applicatie aangeschaft. 
De wijze van dossiervorming en verdere inrichting van de applicatie wordt (deels met 
de buurtteamorganisaties) verder uitgewerkt. Naast de algemene basistraining voor alle 
medewerkers zal een verdiepende training in het gebruik van het systeem beschikbaar zijn voor 
twee medewerkers per buurtteamorganisatie, per stadsdeel. Zo wordt een poule van trainers 
geformeerd die collega’s in het buurtteams kunnen trainen. 
Ook de aanbieders van de aanvullende Wmo-diensten (hulp bij het huishouden, dagbesteding, 
logeeropvang, aanvullende individuele ondersteuning en MO/BW) werken met het 
ondersteuningsplan en het registratiesysteem. De gemeente onderzoekt op welke wijze WPI en 
de OKT’s gebruik gaan maken van het ondersteuningsplan.

Privacy 
Een buurtteam wordt gevormd door professionals met verschillende deskundigheid en 
achtergrond en de hulpverlening valt soms onder verschillende wettelijke kaders. Om 
persoonsgegevens te kunnen verwerken is een wettelijke grondslag nodig op grond van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente zal bij de inrichting 
van de processen en systemen de wetgeving in acht nemen en gaat ervan uit dat de 
buurtteamorganisaties en hun medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren binnen de kaders 
van de AVG.

 2.6 
Wanneer beschikken

Het beschikken is het sluitstuk van de toegang. In een beschikking legt de gemeente vast waar 
een Amsterdammer recht op heeft. 

 • Voor het Wmo-aanbod van de buurtteams is geen beschikking nodig. De dienstverlening van 
het buurtteam is een algemene voorziening. 

 • Voor schuldhulp door de buurtteams is wel een beschikking nodig (dit is een 
maatwerkvoorziening). De buurtteams geven deze beschikking zelf af.

 • Ook voor aanvullende Wmo-ondersteuning is een beschikking nodig. De gemeente zal de 
beschikkingen afgeven.

 2.7 
Wanneer het indicatieorgaan inschakelen?

Het indicatieorgaan heeft in twee verschillende situaties een rol in het proces. Als de 
Amsterdammer en het buurtteam het niet eens zijn over de in te zetten ondersteuning, dan kan 
het buurtteam het onafhankelijk indicatieorgaan inschakelen. Het indicatieorgaan onderzoekt  
de ondersteuningsbehoefte van de Amsterdammer en brengt advies uit aan de gemeente.  
De gemeente informeert het buurtteam over de uitkomst. 
Daarnaast brengt het indicatieorgaan altijd advies uit bij aanvragen voor persoonsgebonden 
budget (Pgb). Zie de paragraaf over Pgb verderop in dit werkkader.
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Welke ondersteuning biedt 
een buurtteam? 

 3.1 
Verkennen van (eigen) mogelijkheden 

Een buurtteam stimuleert Amsterdammers om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en 
mee te doen in de stad. Binnen de stad is een breed aanbod van activiteiten en ondersteuning 
beschikbaar, dat kan op initiatief van Amsterdammers zelf, professionele organisaties, 
vrijwilligersorganisaties of gemeente zijn.
Dat betekent dat: 

 • Een buurtteammedewerker start met een verkenning van de eigen mogelijkheden van de 
Amsterdammer en bespreekt wat er met inzet van het eigen netwerk van vrienden, familie of 
buurtgenoten te realiseren is. 

 • Het buurtteam stimuleert de Amsterdammer om gebruik te maken van het laagdrempelige 
aanbod in de buurt of het stadsdeel. Een buurtteammedewerker bespreekt met de 
Amsterdammer of hij bekend is met ander aanbod in de stad of buurt, zoals sport- of 
bewegingsactiviteiten in het Huis van de Wijk. En of hij zelf de stap zet en de weg vindt, of 
dat daar steun bij gewenst is. 

 • De belasting en belastbaarheid van de gezinsleden is altijd onderwerp van gesprek, zeker 
als het kinderen betreft. Met (jonge) mantelzorgers worden afspraken gemaakt over de mate 
van belastbaarheid. Het uitgangspunt hierbij is om de schaarse tijd en belastbaarheid te 
benutten waar de mantelzorger het meest van waarde is.

Voor een goed overzicht van het aanbod in de stad hebben de buurtteams een eigen netwerk 
in buurt en stad. De buurtteammedewerkers maken ook gebruik van informatie over regelingen 
en aanbod op platforms zoals: 

 • Sociale kaart Amsterdam, een overzicht van organisaties en praktijken op het gebied van 
zorg en welzijn, www.socialekaart.amsterdam.nl.

 • Je-kunt-meer, overzicht van aanbod in de stad gericht op activering en meedoen,  
www.jekuntmeer.nl.

 • Vraag-mij, platform voor kennisuitwisseling in sociaal domein en wonen,  
www.vraagmij.amsterdam.nl.

 • En op de nieuwe communicatietool1 voor professionals in de buurtteams, die de 
buurtteamorganisaties gezamenlijk ondersteunen en waar onderling kennis op wordt 
gedeeld. 

1  In concept gelijk aan de intranetpagina van de OKT’s, met communities voor kennisdeling.

www.socialekaart.amsterdam.nl
http://www.jekuntmeer.nl
www.vraagmij.amsterdam.nl
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Informatie, advies en ondersteuning

De buurtteams zijn een laagdrempelige plek waar Amsterdammers terecht kunnen met een 
veelheid aan vragen. De buurtteams bieden informatie en advies, onder meer over:

 • activiteiten in de buurt;
 • wonen, inkomen en werk;
 • de dienstverlening die de medewerkers van de buurtteams zelf kunnen bieden; 
 • dienstverlening die door andere specialisten wordt verleend, zoals de aanvullende  

Wmo-dienstverlening.
Buurtteams kunnen – in het kader van hun informatie- en adviesfunctie – ook inlopen samen 
met ervaringsdeskundigen of vrijwilligers organiseren, of aansluiten bij bijeenkomsten die in de 
sociale basis worden georganiseerd.

Dat betekent het volgende: 
 • Het buurtteam biedt informatie, advies en praktische ondersteuningaan Amsterdammers 

met vragen. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Waar mogelijk biedt het buurtteam 
begeleiding aan huis. 

 • De buurtteams hebben een telefonische en online informatie- en adviesfunctie. De 
buurtteams zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur goed bereikbaar. De bereikbaarheid 
in de avonden en weekenden kan per buurtteam verschillen. 

 • Het buurtteam verkent een meer complexe vraag met een verhelderend gesprek en stelt zo 
nodig een ondersteuningsplan op met gemaakte afspraken. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de methodieken in de toolbox (zie paragraaf 2.3). Het buurtteam voert de regie over het 
integrale plan voor zover de klant daar niet toe in staat is, waarbij zo nodig risicofactoren en 
specifieke risicogroepen worden gesignaleerd. 

 • Het buurtteam zal de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving actief stimuleren. 
Soms is een groepstraject of een peer-to-peer traject effectief, bijvoorbeeld om te werken 
aan assertiviteit, weerbaarheid of huiselijk geweld. Dit soort aanpakken kunnen ook op 
stadsdeelniveau worden georganiseerd.

 • Het buurtteam biedt advies en ondersteuning bij alle vragen die raken aan werk en schulden, 
benutten van het aanbod in de sociale basis, het gezond mantelzorgen, het organiseren van 
veiligheid, werk, participatie, inkomen en wonen.

 • Alle herkenbare locaties van buurtteams BTO hebben een balie functie, waarbij 
Amsterdammers tijdens kantooruren kunnen inlopen. Met de BTO wordt de bereikbaarheid 
van chat of andere online diensten verkend.

 • Amsterdammers vinden actuele informatie over de bereikbaarheid van de buurtteams op de 
gemeenschappelijke website.

Ondersteuning
Het maatschappelijk werk en een groot deel van de huidige ambulante ondersteuning gaat 
op in het buurtteam. De professionals in de teams leveren dus zelf een groot deel van de 
ondersteuning. Zij kijken - met de Amsterdammer - eerst naar wat de Amsterdammer kan 
regelen in het eigen netwerk van familie, vrienden of buren en wat voorhanden is aan lokaal 
aanbod in de buurt (de sociale basis). De verdere ondersteuning leveren zij veelal zelf. Het 
gaat hierbij om het bereiken en behouden van grip op het dagelijks leven en het persoonlijk 
functioneren, het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk en om deelname aan het 
maatschappelijk leven. De ondersteuning kan zowel kortdurend als langdurig en meer of minder 
intensief worden geboden. Uitgangspunt is dat de ondersteuning niet langer of zwaarder 
wordt ingezet dan nodig. Het buurtteam evalueert regelmatig (en minimaal jaarlijks) of de 
Amsterdammer zelf weer verder kan of dat ondersteuning nog noodzakelijk/passend is, of dat 
eventueel aanvullende ondersteuning nodig is.
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 3.3 
Actieve samenwerking 

Een actieve samenwerking vraagt om een goede wisselwerking en wederkerigheid tussen 
alle partijen binnen een netwerk. Daarin zijn drie soorten rollen en verantwoordelijkheden te 
onderscheiden: 
1. De buurtteamorganisatie heeft – met het stadsdeel - een aanjagende rol om de actieve 

samenwerking in het stadsdeel te onderhouden en waar nodig te stimuleren. 
2. Elk buurtteam is partner in het eigen buurtnetwerk waarin alle wijkpartners - formeel, 

informeel, zorg, welzijn, veiligheid, wonen, e.a. - er gezamenlijk voor zorgen dat (mede)
bewoners de benodigde ondersteuning krijgen zodat op een laagdrempelige wijze signalen 
worden gedeeld en samen het aanbod in de wijk kan worden verrijkt. 

3. Elk buurtteam maakt deel uit van specialistischere netwerken die soms de buurt overstijgen.

Dat betekent dat: 

1. Een buurtteamorganisatie actief inzet op de versterking – en waar nodig uitbreiding van het 
netwerk in de wijk met het uitbouwen van multidisciplinaire ontmoetingsmomenten in buurt 
en stad, zoals de wijktafels en de stedelijke expertisenetwerken. De buurtteamorganisaties 
werken hierin samen met de stadsdelen en bouwen hierin voort op de ervaringen die de 
wijkzorgallianties tussen 2017 en 2020 hebben opgedaan. De gemeente heeft de opdracht 
aan de wijkzorgallianties verlengd tot juni 2021, zodat een warme overdracht tussen 
wijkzorgallianties en buurtteamorganisaties optimaal mogelijk blijft.

2. Een buurtteamorganisatie ondersteunt de buurtteams met tenminste een actueel overzicht 
van de alle contactpersonen in de wijk (deel van de overdracht door wijkzorgallianties) en 
zorgt voor een een herkenbare aanjager (en zo nodig organisator) van netwerkactiviteiten. 

3. Het buurtteam stemt haar aanpak af op het aanbod van partners in de buurt en benut 
de bereidheid van bewoners om vrijwilligerswerk te doen of preventief aanbod samen te 
ontwikkelen. 

4. Buurtteammedewerkers hebben korte lijntjes en persoonlijke contacten met partners in 
de buurt, zoals de Ouder- en Kindteams, de participatieadviseur van WPI bij het stadsdeel, 
de gebiedsmakelaar en de klantmanagers van WPI, de wijkverpleging, de huisarts(en), de 
gespecialiseerde zorginstellingen en andere organisaties in het medisch domein. En ook met 
partijen als de wijkagent, gebiedsbeheerders bij woningcorporatie(s), Meldpunten Woon 
en Zorgoverlast, en alle contacten in de sociale basis, zoals vrijwilligers, bewonersgroepen, 
actieve mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en andere contactpersonen in de buurt.

5. Het management van de buurtteammedewerkers ziet er op toe dat de buurtteams actief 
netwerken en zorgt voor voldoende netwerkcompetenties en beschikbare tijd daarvoor 
in de teams. Partners ontmoeten elkaar ook op bestuurlijk niveau partners om hiaten en 
uitdagingen in de samenwerking te bespreken.

Afstemming met Ouder- en kindteams (OKT)
Het buurtteam werkt samen met het Ouder- en Kindteam bij gezinnen waarvoor afstemming 
tussen beide teams noodzakelijk is. Denk aan gezinnen met problemen op meerdere 
leefgebieden, waarbij zowel volwassenproblematiek (zoals GGZ, LVB, bestaanszekerheden) als 
opvoed- en opgroeiproblematiek speelt. Of denk aan gezinnen waarin de situatie niet veilig 
genoeg is.
Het buurtteam werkt ook samen met het Ouder- en Kindteam om de continuïteit van zorg 
voor jongvolwassenen te borgen. Dit geldt ook voor de overdracht vanuit de gecertificeerde 
instellingen en aanbieders specialistische jeugdhulp. Bij het bereiken van de leeftijdsgrens van 



21

H
3 18 jaar stromen jongvolwassenen met een ondersteuningsvraag vanuit de Jeugdwet door naar 

ondersteuning vanuit de Wmo. Dit vraagt om een goede overgang op een passend moment. 
In het kader van het programma 18+/- zijn hierover de volgende afspraken gemaakt: het 
Ouder- en Kindteam of de Gecertificeerde Instelling (GI) checkt rond het 16de levensjaar bij de 
jeugdaanbieders of er een plan is en of dit voorbereidt op de overgang naar volwassenheid. 
Het Ouder- en Kindteam of de GI kan het buurtteams vragen om mee te denken. Voor 
jongvolwassenen die bij het buurtteam terecht komen kan het zijn dat ondersteuning vanuit het 
OKT passender is. Op dat moment betrekt het Buurtteam het OKT om passende ondersteuning 
te regelen.

Samenwerking met medisch domein
De doelgroep van het buurtteams heeft vaak ook medische zorg, waardoor sociale en medische 
professionals elkaar in de wijk veelvuldig tegenkomen. De buurtteamorganisaties en betrokken 
partijen in het medische domein stemmen de wijze van benadering, de aanpak van casuïstiek 
en informatiedeling onderling af, uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving. De 
buurtteamorganisaties doen op regelmatige basis navraag bij betrokken partijen in het medisch 
domein of de samenwerking goed verloopt of beter kan. De gemeente zal, samen met de 
zorgverzekeraar, het netwerk in de wijk blijven aanspreken op het verbinden van het sociale en 
het medische domein. De huisartsen krijgen een vast contactpersoon bij de buurtteams. 

Afstemming aanpak bij GGZ problematiek
Indien er sprake is van psychiatrische problematiek, werken de buurtteams bij enkelvoudige 
GGZ problematiek samen met de huisartsen, de basis GGZ (o.a. de POH GGZ) en 
wijkverpleegkundigen. Voor Amsterdammers met ernstigere, chronische GGZ-problematiek 
werkt de buurtteammedewerker samen met FACT teams, het (O)GGZ netwerk, de Centrale 
Toegang, en de GGD (Vangnet en Advies). Het (O)GGZ netwerk is het netwerk van MOBW-
aanbieders die begeleiding thuis bij cliënten bieden. Dit netwerk biedt ondersteuning, maar 
ook consultatie en deskundigheidsbevordering. De zorgtoeleiding en consultatie wordt met 
heldere werkafspraken vastgelegd. De inzet is gericht op herstel en betere ondersteuning bij 
het dagelijks leven. De samenwerking tussen buurtteams en de specialistische ggz wordt nog 
verder uitgewerkt.

Samenwerking met de sociale basis 
Buurtteammedewerkers kennen het netwerk in de wijk en onderhouden persoonlijke contacten 
met vertegenwoordigers van de sociale basis zodat signalen van de sociale basis partners 
tijdig gedeeld worden en gezamenlijk gewerkt kan worden aan oplossingen dichtbij de klant. 
Het belang van samenwerking met de sociale basis is besproken in hoofdstuk 1. Van een 
buurtteamorganisatie wordt verwacht dat zij Amsterdammers actief stimuleren om gebruik te 
maken (en waar nodig begeleiding bieden om mee te doen) aan laagdrempelige activiteiten 
in de buurt. En dat zij hiaten in aanbod sociale basis signaleren en bespreekbaar maken in het 
netwerk en met het stadsdeel. In samenwerking wordt passend preventief aanbod in de buurt 
ontwikkeld. De bereidheid van bewoners om vrijwilligerswerk te doen of burendiensten te 
leveren wordt benut. En andersom, de buurtteams luisteren naar de hiaten die de sociale basis 
signaleert in het aanbod van de buurtteams en benutten de expertise die in de sociale basis 
aanwezig is om tot een oplossing te komen.

Binnen stedelijke kaders
Opgestelde convenanten en stedelijke aanpakken vormen samen het stedelijk kader van 
werkafspraken waarbinnen ook de buurtteams werken en op terug kunnen vallen. Een situatie 
van ernstige woningvervuiling wordt bijvoorbeeld altijd gemeld bij het Meldpunt Zorg en 
Woonoverlast. Zij kunnen de expertise van het Stedelijk Netwerk Woningvervuiling en Hoarding 
inschakelen.



22

H
3  3.4 

Organiseren van de bestaanszekerheden, waaronder 
schuldhulp

Naast zorg en ondersteuning is het buurtteam er voor vragen van Amsterdammers over wonen, 
werk en inkomen, schuldhulpverlening en veiligheid. De buurtteams geven basisinformatie 
en advies bij vragen over deze bestaanszekerheden. Bij meer complexe vragen halen zij 
gespecialiseerde professionals erbij. De buurtteams werken nauw samen met gemeentelijke 
professionals op de gebieden wonen, inkomen en werk. Zo kunnen de buurtteams toe leiden 
naar aanvullende inkomensondersteuning en werk- en re-integratietrajecten (zie voor schuldhulp 
paragraaf 3.4.2). Ook kunnen de buurtteams informatie bieden op het gebied van huisvesting, 
kunnen zij voor specialistische vragen de verbinding leggen met de juiste professionals en hebben 
zij een rol in het toe leiden naar woonurgenties.

Dat vraagt, zoals aangegeven in de inleiding, ook een verandering aan de zijde van de gemeente, 
waarbij directe verbindingen ontstaan tussen buurtteams en de medewerkers betrokken bij 
bestaanszekerheden. Het maakt deel uit van de verandering binnen de gemeentelijke organisatie 
zelf. In de komende jaren zal deze verder vorm krijgen.

3.4.1 Hulp bij het vinden van werk, een participatieplek 
en inkomensondersteuning
Werk of een zinvolle dagbesteding is vaak het belangrijkste antwoord op tal van zorgvragen en 
andersom kan het wegnemen van een zorgvraag het opstapje naar werk zijn. Zo zijn werk en 
zorg nauw aan elkaar verbonden. Iedereen wil ertoe doen. De activering naar werk of andere 
vormen van participatie in de samenleving maakt deel uit van de aanpak. 
Voor Amsterdammers die vallen onder de beroepsbevolking werkt het buurtteam dan ook 
vanuit de volgende uitgangspunten:

 • iedereen heeft perspectief op werk;
 • we activeren naar werk of participatie;
 • werk en zorg zijn nauw verbonden.

Het buurtteam leidt ook toe naar aanvullende inkomensondersteuning en naar werk- en 
re-integratietrajecten. Elk buurtteam werkt samen met vaste medewerkers van WPI. De 
medewerkers van WPI gaan ook gebruikmaken van de spreeklocaties in de buurtteams.  
De medewerkers van WPI, gekoppeld aan het buurtteam, zetten hun expertise in bij:

 • Een individueel gesprek of in casuïstiekbesprekingen.
 • Het verzorgen van de aansluiting op de WPI dienstverlening: het aanbod participatie,  

re-integratie en werk, inkomensvraagstukken en inburgering.
 • De toegang tot arbeidsmatige dagbesteding en periodiek overleg over de ontwikkeling  

van de deelnemers.
Er wordt geen WPI-dienstverlening overgedragen aan de buurtteams. Er vindt nog 
besluitvorming plaats over de manier waarop de relatie tussen de WPI-dienstverlening en de 
buurtteams definitief vorm krijgt.



23

H
3 3.4.2 Integrale schuldhulpverlening 

Schuldhulp

1. De buurtteamorganisatie organiseert op de schaal van het stadsdeel, het sociaal 
raadsliedenwerk (zowel de sociaaljuridische als de financiële tak) en de integrale 
schuldhulp. Beiden zijn zeer laagdrempelig beschikbaar voor de buurtteams en  
Ouder- en kindteams in de wijken. 

2. De buurtteamorganisatie is ook de uitvoeringsorganisatie voor de Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening. De dienstverlening is gericht op het voorkomen van schulden 
(preventie), van verergering van schulden (vroegsignalering), het oplossen van 
problematische schulden en het zo zelfstandig mogelijk schuldenvrij blijven (inclusief 
nazorg). 

3. De buurtteamorganisaties werken aan het continu verbeteren van het 
schuldhulpverleningsproces. Stedelijk worden afspraken gemaakt over kennisuitwisseling, 
professionalisering (vakmanschap), innovatie en doorontwikkeling. Voor eventuele pilots 
kan een innovatiebudget worden ingezet in overleg met de gemeente.

4. De buurtteamorganisaties organiseren een stedelijk trainingsprogramma 
voor schuldhulpverleners (Stedelijke Academie Schuldhulpverlening) en een 
trainingsprogramma voor ketenpartners (wegwijs in de schuldhulpverlening). 

5. Onderdeel van de ontwikkelopgave van de buurtteams is om - in overleg met de 
gemeente - de schulphulpverlening en het sociaal raadsliedenwerk steeds meer in 
samenhang op te zetten met zorg en ondersteuning met behoud van de kennis en 
kwaliteit van de betrokken professionals.

Route 020 
De buurtteamorganisatie werkt volgens de Route 020, dat betekent dat:

 • De hulpverlening in alle fases uitgaat van maatwerk, de integrale hulpvraag van de klant en 
van een stress-sensitieve methode. 

 • De schuldhulpverleners getraind zijn in de werkwijze Route 020 en verbinding zoeken met 
andere hulpverleners. 

 • De werkwijze in het handboek schuldhulpverlening als richtlijn dient voor uitvoering 
van de integrale schuldhulpverlening. Dit handboek zal de gemeente samen met de 
buurtteamorganisaties verder ontwikkelen. 

 • Amsterdammers - naast inloop bij het buurtteam - ook via andere routes bij 
schuldhulpverlening terecht kunnen komen, zoals via ketenpartners, via vroegsignalering en 
preventie en via diverse vindplaatsen (outreachend werken) en online.

Vroegsignalering
De Amsterdamse aanpak vroegsignalering heeft als doel om schuldenproblematiek en 
dwangmaatregelen te voorkomen, zoals woningontruimingen, afsluitingen van water en energie 
en de instroom in de wanbetalersregeling. Het gaat daarbinnen om de volgende aanpakken: 

1. ‘Integrale schuldhulpverlening voor Participatiewetgerechtigden’. Hierbij wordt 
de klant actief benaderd naar aanleiding van een melding door één of meerdere 
samenwerkingspartners in geval van een betalingsachterstand. De klantmanager WPI 
schakelt rechtstreeks en intensief met de schuldhulpverlener. Zij monitoren gezamenlijk 
de voortgang van de klant met financiële problemen. Een dedicated inkomensconsulent 
ondersteunt bij deze aanpak. 
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Participatiewet-uitkering en een huurachterstand. Hierbij melden de woningcorporaties 
met wie een convenant is afgesloten, huurders aan met een betalingsachterstand van 2 
maanden. Een van de uitgangspunten is dat bij huurachterstanden de huur (en evt andere 
vaste lasten) op de uitkering wordt ingehouden om escalatie te voorkomen. Ook hier is er 
een intensieve samenwerking tussen de dedicated klantmanager, de schuldhulpverlener en 
de dedicated inkomensconsulent en wordt een integrale benadering toegepast. Er wordt 
tredeloos gewerkt en geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen 
binnen WPI.  

3. ‘Vroeg Eropaf’ voor Amsterdammers zonder Participatiewet-uitkering met 
een betalingsachterstand/financiële problemen, gemeld door één van de 
samenwerkingspartners. Hiervoor volgt het buurtteam de afspraken van de betreffende 
convenanten met de samenwerkingspartners.  

4. Naast deze aanpakken van Vroegsignalering is er nog de aanpak ‘Eropaf’ die er ook op 
gericht is om escalatie bij een reeds aangezegde woningontruiming te voorkomen.

Het beoogde resultaat van 'Vroeg Eropaf' en ‘Eropaf’ is dat de Amsterdammer die gemeld 
wordt, wordt bereikt waarbij een passende, integrale oplossing wordt aangeboden, waaronder 
het (weer) voldoen van de betalingsverplichtingen en voor de schulden. Meldingen worden 
direct opgepakt en de standaardwerkwijze is dat een Amsterdammer binnen 4 weken wordt 
bereikt (mits anders bepaald). 
Van een buurtteamorganisatie wordt verwacht dat er in het kader van 'Vroeg Eropaf en ‘Eropaf' 
alles aan wordt gedaan om het bereik te maximaliseren, met minimaal 2 keer een huisbezoek, 
ook ’s avonds en in het weekend. 

Binnen de vroegsignaleringsaanpak wordt nauw samengewerkt met schuldeisers (zoals 
woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers) met wie een convenant is 
gesloten. 
Binnen WPI is een infrastructuur aanwezig waarbij alle doelgroepen (inclusief jongeren) in beeld 
zijn en waarbij een gepaste schuldenaanpak voor een aantal doelgroepen is ontwikkeld. 

Onderdeel van deze aanpakken zijn een oriënterend (budget)adviesgesprek, inkomensreparatie, 
het verkennen van de mogelijkheden tot betalingsafspraken, het opstellen van een budgetplan 
(indien mogelijk) en het hervatten van de betalingsverplichtingen voor de vaste lasten. De 
zelfredzaamheid van de Amsterdammer wordt gecheckt en er vindt een analyse plaats van 
oorzaak van betalingsachterstand. Samen met het lokale buurtteam wordt de benodigde 
vervolghulp ingezet. 



25

H
3

Stedelijke afspraken en aanpakken 
Naast convenanten geven de buurtteamorganisaties ook uitvoering aan gemaakte 
samenwerkingsafspraken met samenwerkingspartners en invulling aan vindplaatsgericht werken. 
Hierbij worden bestaande netwerken overgenomen. De inzet om alle Amsterdammers in de 
wanbetalersregeling van het CAK te bereiken wordt gecontinueerd.
Er zijn doelgroep-specifieke aanpakken voor de intensieve jongerenschuldhulpverlening 
voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met meervoudige problematiek, en voor zelfstandig 
ondernemers. Voor deze groepen wordt een intensieve en outreachende benadering 
toegepast om uitval te voorkomen en te zorgen voor een succesvol traject. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met respectievelijk de Jongerenloketten en de afdeling Ondersteuning 
Ondernemers van WPI.

Het oplossen van problematische schulden bestaat uit afzonderlijke fasen: na preventieve 
informatie en advies en met eventuele crisisinterventie, start het schuldhulptraject met:

 • de intake/voortraject; 
 • gevolgd door stabilisatie; 
 • schuldregeling;
 • nazorg.

Een Amsterdammer heeft binnen twee weken een eerste intakegesprek. Idealiter vindt zo’n gesprek 
binnen vijf werkdagen plaats; de ervaring is dat daarna de motivatie afneemt. De dienstverlening 
is dan ook zo ingericht dat wacht- en doorlooptijden minimaal zijn en dat de dienstverlening nooit 
de vertragende factor is. In de stabilisatiefase (fase 2) probeert de schuldhulpverlener om de 
situatie van de Amsterdammer op alle kritieke leefgebieden stabiel te krijgen en te komen tot een 
duurzame financiële situatie van waaruit schulden kunnen worden opgelost.

Als schuldsanering aan de orde is (fase 3), leidt de schuldhulpverlener de Amsterdammer eerst toe 
naar een aanvraag voor een minnelijke schuldsanering (MNSP) bij de Kredietbank Amsterdam. Als 
een MNSP niet haalbaar is, volgt veelal een aanvraag voor een wettelijk traject via de rechtbank 
(WSNP).

Ná het bereiken van een schuldoplossing, kijkt de schuldhulpverlener in de nazorgfase (fase 4) 
wat nodig is om terugval te voorkomen. Zo nodig helpt hij de Amsterdammer bij behoud en 
ontwikkelen van duurzaam gezond financieel gedrag.

In de verschillende schuldhulpfasen kunnen flankerende modules worden ingezet gericht op 
verbetering van financiële vaardigheden of ter maatschappelijke ondersteuning, zoals sociaal-
juridisch advies, trainingen digitale vaardigheden of budgetcoaching.

Als de Amsterdammer (desondanks) niet in staat blijkt om zijn financiën goed te beheren, 
verwijst de schuldhulpverlener door naar inkomensbeheer (budgetbeheer of bewindvoering via 
de rechtbank). De buurtteamorganisatie geeft daarbij uitvoering aan het Convenant kwaliteit 
beschermingsbewind.
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(sociaal raadsliedenwerk) 
Het sociaal raadsliedenwerk biedt sociaaljuridische dienstverlening aan Amsterdammers op het 
gebied van sociale zekerheid, belastingen, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- 
en familierecht, onderwijs en consumentenzaken. Sociaal raadslieden geven informatie, advies 
en (grotendeels kortdurende) ondersteuning bij zowel eenvoudige als complexe hulpvragen. 

Deze hulpvragen hebben vaak een financieel karakter. Daarmee worden financiële problemen 
vaak voorkomen. Wanneer Amsterdammers toch schuldhulpverlening nodig hebben, 
ondersteunen de raadslieden met een financiële toets waardoor schuldhulpverlening beter 
verloopt en mensen sneller geholpen worden. Andere kernactiviteiten zijn signaleren, 
voorlichten en ketensamenwerking.

De opdracht aan de raadslieden is om zeer laagdrempelig beschikbaar te zijn voor 
Amsterdammers en de aanpak af te stemmen met de buurtteams en de Ouder- en kindteams. 
Dit kan betekenen dat sociaal raadslieden een aantal dagen werkzaam zijn op wijklocaties, dat 
zij consult bieden en kwaliteit bewaken en beschikbaar zijn om naar Amsterdammers toe te 
gaan. Tegelijkertijd wordt van de sociaal raadslieden verwacht dat zij deskundigheid centraal 
borgen, een passend aanbod bij de vraag naar dienstverlening organiseren, hun rol in het 
proces van schuldhulpverlening vervullen en de andere kernactiviteiten uitvoeren.

Sociaal raadslieden zijn een onderdeel van een keten van sociaaljuridische dienstverleners, 
waaronder het Juridisch Loket en de sociale advocatuur en werken samen om de 
sociaaljuridische dienstverlening te verbeteren.
Om zichtbaar en laagdrempelig te zijn, wordt ook samengewerkt met zogenaamde 
‘vindplaatsen’ van Amsterdammers met dit type hulpvragen. Bij voorkeur zijn de raadslieden 
aangesloten bij het beroepsregister voor sociaaljuridische dienstverleners.

Om de effectiviteit en laagdrempeligheid van het sociaal raadsliedenwerk te bewaken wordt 
van de buurtteamorganisaties gevraagd een aantal zaken bij te houden. Deze zijn opgenomen 
in het informatiemodel voor sociaal raadslieden. 

Bij buurtteamorganisatie heeft iemand de rol van kwaliteitsmedewerker sociaal raadslieden. 
Deze persoon bewaakt en verbetert van de kwaliteit, geeft invulling aan de signaleringsfunctie 
en neemt deel aan stedelijke overleggen met de gemeente en andere partijen in het netwerk.

3.4.3 Hulp bij het vinden van een (tijdelijke) woonplek

Goed leven begint bij goed wonen. Gelijktijdig is de Amsterdamse woningmarkt niet in staat 
om dat iedereen te bieden. Een eigen veilige woonplek en leefomgeving vormt bij de integrale 
aanpak de basis om te kunnen werken aan perspectief en aanpak van problemen. 

 • Bij vragen op het gebied van wonen, hanteren de buurtteams de kennis en informatie uit de 
Woonwaaier. 

 • Buurtteams bieden informatie over de mogelijkheden van ondersteuning bij het vinden van 
woonplek binnen of buiten de stad of het verkrijgen van een woonurgentie. 

 • Het buurtteam wijst de weg naar andere organisaties zoals !Woon die individuele 
ondersteuning kunnen bieden. 

 • De gemeente is bereikbaar voor de buurtteams via vaste contactpersonen bij Wonen.
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3 De Regenbooggroep heeft de opdracht om Amsterdammers te ondersteunen die economisch 

dakloos zijn (dwz. een urgentie woonvraag maar geen zorgvraag hebben) en om daarvoor 
innovatieve vormen te ontwikkelen. Zij hebben ook specialistische kennis en een specialistisch 
netwerk rond briefadressen, uitkeringen voor dak- en thuislozen of het activeren van het eigen 
netwerk voor tijdelijk verblijf. Per buurtteam(organisatie) is hiervoor een vast contactpersoon 
van de Regenbooggroep beschikbaar.

 
3.4.4 Een veilige leefomgeving

Bij het werk van het buurtteam hoort ook het herkennen of de situatie van de Amsterdammer 
veilig is. Het buurtteam kan onveiligheid herkennen en risicofactoren benoemen. Tijdens de 
vraagverheldering en bij het opstellen van het ondersteuningsplan wordt veiligheid daarom 
ook meegenomen. Indien er ondersteuning nodig is op het veiligheidsaspect, dan weet het 
buurtteam wie ze kunnen inschakelen. Ook zijn zij in staat om de basisstappen van de Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te volgen, en te werken aan de hand van een door de 
gemeente voorgeschreven werkwijze. Zo spreekt men dezelfde taal. 

Er ligt een taak voor de Wijk GGD om een verbinding met de buurtteams te leggen en hen 
te ondersteunen in signaleren, het maken van risico-inschattingen en het geven van een 
handelingskader. Voor het ACVZ, de stedelijke netwerkorganisatie voor veiligheid en zorg, ligt 
er eenzelfde taak. 

Op casusniveau gaat (acute) onveiligheid altijd voor op de overige leefgebieden. In deze 
situatie wordt de regie op het domein veiligheid overgenomen door de specialist, maar altijd in 
afstemming met de overige leefgebieden. Het herstellen van de overige bestaanszekerheden is 
gericht op het wegnemen van risico factoren en herstel. 

Het buurtteam schakelt de gecertificeerde instellingen in bij acute veiligheidskwesties. 
Specialisten worden betrokken voor consultaties, huisbezoek en casuïstiekoverleg. De 
buurtteamprofessional en specialist trekken hierbij samen op. In samenspraak wordt gekeken 
hoe er directe veiligheid kan worden gerealiseerd. Hiervoor spelen de Gecertificeerde 
Instellingen, de ondersteuning en opvang bij Huiselijk geweld, de GGZ, politie en reclassering 
een belangrijke rol.
 
Op het moment dat de veiligheid is hersteld, is het van belang dat de veiligheid wordt 
gestabiliseerd. In deze fase worden de belangrijkste risicofactoren aangepakt. Denk hierbij aan 
ondersteunende medicatie, thuiszorg of relatiegesprekken. In deze fase houdt het buurtteam 
een vinger aan de pols.

Binnen Blijvend Veilig wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen 
voor het betrekken van hulp op het moment dat veiligheid in het geding is. De bedoeling is dat 
ook het buurtteam en de Ouder- en kindteams hiervan gebruik kunnen maken.

 3.5 
Toegang en toeleiding naar aanvullende Wmo-
voorzieningen
Het buurtteam kijkt altijd eerst naar wat de Amsterdammer zelf kan, of met hulp vanuit zijn of 
haar netwerk. Ook kijkt het buurtteam naar formele en informele mogelijkheden in de buurt of 
wijk en naar andere voorzieningen, zoals de Zvw en de Wlz. Als er geen andere mogelijkheden 
zijn, kan het buurtteam aanvullende Wmo-dienstverlening inzetten.
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3 Wmo Helpdesk

De specialistische medewerkers van het callcenter bij de Wmo Helpdesk blijven de huidige 
taken uitvoeren. Dat is het frontoffice voor de gemeentelijke, telefonische dienstverlening 
en daarnaast startpunt voor specifieke (aan)vragen voor zorg: Aanvullend Openbaar Vervoer, 
overige vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Voor hulp en 
ondersteuning en aanvullende Wmo ondersteuning verwijzen zij niet langer door naar de 
verschillende aanbieders in de wijk maar naar de buurtteams. 

Aanvullende individuele ondersteuning
Soms is er naast de inzet van het buurtteam en de sociale basis extra inzet nodig. Bijvoorbeeld 
bij Amsterdammers met meervoudige problematiek als gevolg van autisme, niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), een verstandelijke beperking, zintuigelijke beperkingen, dementie en/of 
een (O)GGZ achtergrond. 
Op verzoek van het buurtteam kunnen zorgprofessionals vanuit aanvullende Individuele 
ondersteuning de ondersteuning en/of regierol (deels) overnemen. Ook zijn zij 
voor de buurtteams beschikbaar voor consultatie, huisbezoek, casuïstiekoverleg en 
deskundigheidsbevordering. De buurtteamprofessionals en professionals van zorgaanbieders 
aanvullende ondersteuning trekken hierbij samen op. In plaats van ‘overdragen aan’ spreken we 
van deskundigheid erbij halen.
In de volgende situaties kan het buurtteam aanvullende individuele ondersteuning inzetten: 
(“startrichtlijn”):

 • Bij acute problemen op het gebied van veiligheid en (medische) zorg. 
 • Bij ondersteuning die langdurig van aard is én (tijds)intensief is én waarvoor een professional 

met specifieke (specialistische) expertise nodig is. 
 • Bij complexe problematiek van een specifieke doelgroep die de vaardigheden en kennis van 

het buurteam te boven gaat en/of waardoor de planbaarheid van ondersteuning moeilijk 
vanuit het buurtteam is te realiseren.

 • In situaties waarbij bemoeizorg nodig is, bijvoorbeeld omdat iemand zorg mijdt of beperkt 
ziekte-inzicht heeft, en er sprake is van (dreigende) overlast of onveilige situaties en de rol 
van het buurtteam niet meer passend is.

De afbakening van de ondersteuning door het buurtteam is vooraf niet in harde(re) 
of eenduidige criteria te vatten. Het buurtteam maakt steeds een maatwerkafweging. 
De bedoeling is wel dat circa tachtig procent van de Amsterdammers met bestaande 
ondersteuning door het buurtteam zelf wordt ondersteund.

Dagbesteding
Het buurtteam kan de Amsterdammer toegang geven tot dagbesteding. Er zijn vier vormen van 
dagbesteding:

 • ‘Inloop dagbesteding’ voor het hebben van sociale contacten;
 • ‘Meedoen’ voor ontplooiing en behoud van vaardigheden; 
 • ‘Meewerken’ voor actief zijn en een bijdrage leveren;
 • ‘Meedoen werkt’ (voorheen arbeidsmatige dagbesteding) voor doorstroom van 

dagbesteding naar betaald werk (beschut werk of werk met loonwaarde).

Inloop dagbesteding en Meedoen werkt zijn er alleen in zorg in natura. Voor inloop dagbesteding 
is geen indicatie van het buurtteam nodig. De toegang tot de andere vormen van dagbesteding 
gaat via het buurtteam. Dagbestedingsaanbieders, verwijzers en WPI hebben daarin ook een rol. 
Zo kunnen aanbieders (en via hen ook verwijzers) Amsterdammers aandragen bij het buurtteam, 
waarna het buurtteam de aanvraag beoordeelt. Het buurtteam kijkt daarbij namelijk ook naar 
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3 activiteiten in de buurt of wijk die in plaats van (of in aanvulling op) dagbesteding kunnen worden 

ingezet. Ook kijkt het buurtteam of er nog vragen zijn op andere leefgebieden (brede blik). Het 
buurtteam overlegt met de dagbestedingsaanbieder(s), en waar nodig met organisaties in de wijk 
en WPI. Uitgangspunt is dat mensen op een plek terecht komen die bij hen past. Amsterdammers 
kunnen in overleg met de aanbieder in de tussentijd al beginnen met de dagbesteding. De 
toets zal licht zijn als mensen bijvoorbeeld al beschermd wonen. In dat geval is al veel informatie 
beschikbaar waar het buurtteam gebruik van kan maken. Det werk proces wordt in het najaar van 
2020 uitgewerkt samen met de buurtteams en de aanbieders van dagbesteding. Uitgangspunt 
is een efficiënt proces zonder dubbelingen. De aanbieders van dagbesteding zorgen voor het 
vervoer naar de dagbestedingslocatie.

Hulp bij het huishouden
Ook kan blijken dat de Amsterdammer Hulp bij het huishouden (HbH) nodig heeft en dat het 
netwerk van de Amsterdammer en andere voorzieningen hier niet in kunnen voorzien.  
Het buurtteam kan de Amsterdammer toegang geven tot Hbh via een Hbh-aanbieder1  
in zijn of haar stadsdeel. De Hbh-aanbieder gaat op huisbezoek en bepaalt in overleg met  
de Amsterdammer, en op basis van een objectieve maatstaf, hoeveel hulp er nodig is. De  
Hbh-aanbieder legt dit vast in het afsprakenoverzicht. Dit is een bijlage bij of deelplan binnen 
het ondersteuningsplan.

Amsterdammers die alléén hulp bij het huishouden nodig hebben, hoeven niet langs het 
buurtteam. Zij kunnen rechtstreeks naar een Hbh-aanbieder. Die doet dan de intake en stelt 
het ondersteuningsplan (en afsprakenoverzicht) op. Hbh-aanbieders informeren het buurtteam 
(via ICT) over deze aanvragen. Als de vraag van de Amsterdammer toch breder blijkt dan alleen 
Hbh, dan leidt de Hbh-aanbieder de Amsterdammer alsnog toe naar het buurtteam. De Hbh-
aanbieder start dan al wel met de levering van Hbh.

Logeeropvang
Logeeropvang is tijdelijke opvang van een Amsterdammer om zijn/haar mantelzorger te 
ontlasten. Het kan gaan om een paar etmalen per week of een langere periode aaneengesloten. 
Logeeropvang is er ook voor urgente situaties, bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger uitvalt. 
Aanvragen kan via het buurtteam of rechtstreeks bij een aanbieder van logeeropvang. 
Het buurtteam beoordeelt de aanvraag en kijkt daarbij ook of logeeropvang het beste aansluit 
bij de doelen van de mantelzorger en de Amsterdammer, of dat andere ondersteuning 
beter past. Bijvoorbeeld dagbesteding of mantelzorgondersteuning uit de sociale basis, 
eerstelijnsverblijf vanuit de Zvw of logeren vanuit de Wlz. Ook zoekt het buurtteam naar een 
geschikte en beschikbare aanbieder (en dus locatie). In samenspraak met de Amsterdammer, 
mantelzorger(s) en aanbieder bepaalt het buurtteam vervolgens hoeveel etmalen logeeropvang 
noodzakelijk en mogelijk zijn en met welke frequentie.

Bij urgente aanvragen en bij enkelvoudige ondersteuningsvragen (waarbij de cliënt alleen 
logeeropvang nodig heeft) mogen aanbieders ook direct logeeropvang starten. De aanbieder 
overlegt in dat geval met het buurtteam. Als toch een bredere, meer complexe vraag blijkt, 
dan haalt de aanbieder alsnog het buurtteam erbij. Het buurtteam neemt in dat geval de regie 
over van de aanbieder en zal samen met de Amsterdammer het ondersteuningsplan aanvullen. 
De logeeropvang kan in de tussentijd al wel starten. Wanneer er alleen behoefte is aan 
logeeropvang, blijft de regie bij de aanbieder. In overleg met betrokken cliënt/mantelzorger en 
buurtteam bepaalt de aanbieder hoeveel etmalen noodzakelijk is en met welke frequentie.

1  Het aantal aanbieders Hulp bij het huishouden is per stadsdeel beperkt. Doel is om de samenwerking 

tussen partijen te stimuleren.
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3 Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

De start van een onderzoekstraject voor nieuwe aanmeldingen van MOBW loopt, met enkele 
uitzonderingen, altijd via de buurtteams. Het buurtteam doet de eerste intake en start waar 
mogelijk ondersteuning op. Wanneer de Amsterdammer niet voldoende door het buurtteam 
kan worden ondersteund, vanwege ontbrekende expertise of noodzaak tot bescherming, kan 
het (O)GGZ-netwerk (zorgaanbieders ambulante MOBW) worden ingeschakeld voor consultatie 
en/of advies, tijdelijke extra ondersteuning naast het buurtteam of overdracht naar Begeleid 
Thuis. Het (O)GGZ netwerk is aanspreekbaar en ook herkenbaar op stadsdeelniveau. 

De Centrale Toegang is voor de buurtteams bereikbaar voor advies over cliënten, formele 
toekenning van MOBW en het plaatsen van Amsterdammers op de centrale wachtlijst. De 
toekenning van ‘Begeleid Thuis’ gebeurt bij aanvang door het buurtteam. Dit proces is gelijk 
Aanvullende Individuele Ondersteuning. Als vervolgens blijkt dat Beschermd Verblijf nodig is, 
dan zal de Centrale Toegang een rol spelen in de toekenning.

Ondersteuning en opvang van Slachtoffers bij Huiselijk Geweld
Deze ondersteuning is er zowel voor volwassenen als hun eventuele minderjarige kinderen. Indien 
het een gezin met minderjarige kinderen betreft, wordt de aanpak georganiseerd en afgestemd 
met het Ouder- en kindteam. Zij ondersteunen deze gezinnen en kunnen de juiste expertise 
rondom veiligheid vanuit GI/VT/Blijvend veilig erbij schakelen. Het buurtteam kan mensen 
toeleiden naar de locatie voor ondersteuning en opvang. De aanbieder beoordeelt vervolgens zelf 
wat de best passende opvang of ondersteuning is. In geval van acute dreiging wordt altijd opvang 
geboden. Als dit om veiligheidsredenen of in verband met specifieke expertise of een gebrek 
aan capaciteit niet mogelijk is, wordt uitgeweken naar een plaats in een andere regio. Op het 
moment dat blijkt dat de veiligheid voldoende gegarandeerd is, kan er ook begeleiding worden 
georganiseerd in en rondom de bestaande of tijdelijke huisvesting. 
De aanbieder van ondersteuning en opvang bij huiselijk geweld is er ook voor professionals. 
De aanbieder geeft voorlichting en trainingen, kan aansluiten bij casuïstiek overleggen en is 
beschikbaar voor consultatie.

Persoonsgebonden budget 
Er blijft een mogelijkheid voor Amsterdammers om de benodigde ondersteuning zelf te regelen
met een persoonsgebonden budget (Pgb). Een persoonsgebonden budget is o.m. aan 
te vragen voor de Wmo-diensten Individuele ondersteuning, Dagbesteding, Hulp bij het 
huishouden en Logeeropvang en beschermd wonen. 
Het proces kent de volgende stappen:
1. De eerste vraagverheldering gaat via een buurtteam. Dit leidt tot een ondersteuningsplan.
2. Het buurtteam geeft voorlichting en advies over de best passende vorm (zorg in natura of 

Pgb).
3. Als de Amsterdammer kiest voor een Pgb, dan verwijst het buurtteam voor onafhankelijk 

advies door naar het Indicatieorgaan . 
4. Beoordeling van de aanvraag door het indicatieorgaan, die de beoordeling afsluit met een 

advies aan de gemeente. Het indicatieorgaan beoordeelt daarbij ook de Pgb-vaardigheid 
van de Amsterdammer (of diens vertegenwoordiger).

5. Een besluit van de gemeente over toekenning van het persoonsgebonden budget.

Het Pgb-plan wordt geregeld geëvalueerd. Het indicatieorgaan heeft in elk geval in 2021 de rol 
om de Pgb-vaardigheid van de Amsterdammer (of diens vertegenwoordiger) te toetsen.
Via de communicatietool voor buurtteammedewerkers komt meer informatie beschikbaar.
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3  3.6 

Multiproblematiek en het realiseren van doorbraken

Amsterdammers (en hun gezin) met meervoudige en/of complexe problemen op meerdere 
leefgebieden (multi-problematiek) kunnen vanaf 2021 terecht bij het buurtteam of het Ouder- 
en kindteam (OKT). De huidige Samen DOEN-organisatie houdt per 11 januari 2021 op te 
bestaan. Hun expertise wordt ingevlochten in het OKT en de buurtteams. Tussen Buurtteam 
Amsterdam (BTA) en het OKT is er geen hard onderscheid: ondersteuning en regie bij complexe 
problematiek gebeurt daar waar het huishouden ‘binnenkomt’ óf daar waar de hulp het beste 
geboden kan worden, afgestemd op de problematiek en de veiligheid voor de kinderen. 
Deze verandering vraagt van alle buurtteammedewerkers dat zij in staat zijn om complexe 
problematiek tijdig te onderkennen en om direct de juiste hulp in te zetten. Daarvoor moeten zij 
de betreffende netwerken kennen. Ook dienen zij op de hoogte te zijn van risicofactoren, brede 
wet- en regelgeving ten aanzien van multiproblematiek (zoals de vernieuwde Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling en de Wet verplichte GGZ) om tijdig te kunnen signaleren. Dit is 
onderdeel van de training veiligheid, zie paragraaf 4.2.
Elk buurtteam beschikt over professionals die de rol van regisseur complexe problematiek 
kunnen vervullen en die zo nodig de regie kunnen overnemen en indien nodig ook 
uitzonderingen op regelgeving kunnen legitimeren om doorbraken te realiseren en/of te 
versnellen (zie hierna). Deze regisseurs zijn in staat om coalities te vormen van betrokkenen om 
te komen tot samenhangende oplossingen. 

Doorbraakmethode, doorbraakteam en maatwerkbudgetten
Om uitzonderingen op regelgeving goed te onderbouwen en doorbraken te realiseren in 
vastgelopen casussen, is een doorbraakmethode ontwikkeld, de zogenoemde Amsterdamse 
maatwerk methode. Het buurtteam werkt volgens deze methode. De buurtteamorganisatie 
zorgt voor een leer- en ontwikkelomgeving waarin de professionals samen leren van hun 
casuïstiek en hoe je deze met de doorbraakmethode kan oppakken.

In situaties dat het buurtteam ‘vastloopt’, schakelt het buurtteam het gemeentelijk 
doorbraakteam in. Het doorbraakteam ondersteunt professionals (van alle disciplines en 
organisaties en dus ook het buurtteam) door advisering bij casuïstiek waarbij sprake is van een 
(dreigende) escalatie (acute, urgente verslechtering van de situatie van de Amsterdammer) 
of indien sprake is van stagnatie in het proces, waardoor de Amsterdammer(s) niet adequaat 
verder wordt geholpen, en waar de buurtteammedewerker zelf niet (meer) uitkomt. 
Bijvoorbeeld als er regels en procedures tegen elkaar in werken, bij het ontbreken van 
passend aanbod, in urgente situaties zoals een dreigende ontruiming of bij verschil in visie of 
onvoldoende samenwerking tussen betrokken partijen.
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3 Dat betekent dat:

 • Het doorbraakteam geen regie/casuïstiek overneemt van het buurtteam. Het voegt datgene 
toe aan het buurtteam wat nodig is om een voortgang te realiseren en de stagnatie en/
of escalatie op te lossen. Dat kan onder andere in de vorm van advies en coaching, het 
toevoegen en organiseren van de benodigde expertise, het ondersteunen in het voeren 
van regie en het helpen organiseren van een maatwerkoplossing. Het doorbraakteam heeft 
mandaat, instrumentarium en de ruimte om - indien nodig - oplossingen te organiseren die 
de reguliere beleidsregels, werkprocessen en afspraken overstijgen. 

 • De buurtteamprofessional zelf besluit wanneer hij of zij het doorbraakteam ‘erbij haalt’. Dit 
kan via één stedelijk telefoonnummer en emailadres. Het doorbraakteam voegt indien nodig 
die professional(s) toe met de meest passende expertise voor de betreffende casus. Deze 
persoon komt als nodig naar het buurtteam toe en sluit dus lokaal aan.

 • Het kan voorkomen dat complexe casussen (via verwijzers) bij het doorbraakteam 
binnenkomen. Het doorbraakteam doet dan een regiecheck en zal - als er nog geen regie is 
- een buurtteam of een Ouder- en kindteam verzoeken de regie op zich te nemen.

 • In 2020 vindt besluitvorming plaats over de beschikbaarheid van zogenoemde 
teambudgetten en maatwerkbudgetten die bij complexe (vastgelopen) problematiek kunnen 
worden ingezet om versnelling en/of doorbraken te faciliteren.

In onze werkwijze spreken we over ‘maatwerk’ en ‘uitzondering’. De dienstverlening van het 
buurtteam is altijd maatwerk, passend bij de vraag van de Amsterdammer, zijn perspectief, talenten 
en persoonlijke omstandigheden, zijn netwerk en het aanbod in de buurt. 

Met uitzondering bedoelen we een afwijking op regels en procedures. Idealiter is er op termijn 
geen uitzondering op de regels en procedures nodig. Huidige uitzonderingen worden onderbouwd 
vanuit de waardendriehoek met drie waarden: legitimiteit, betrokkenheid en rendement. 

De praktijk leert dat een buurtteam veelal zelf een doorbraak kan realiseren, omdat meer 
mogelijk blijkt binnen de bestaande regels. Waar nodig in samenspraak met de gemeente, omdat 
er meer mogelijk blijkt dan voorheen met een denken vanuit elke “koker”. Samen met de gemeente 
gaan de buurtteamorganisaties al doende leren. De gemeente zal de bestaande regels en 
procedures waar nodig en mogelijk aanpassen aan de praktijk.
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Een brug bouwen terwijl je er overheen loopt vraagt om een houding van al doende leren 
en experimenteren, goed communiceren, samen reflecteren en geleerde lessen delen, ook 
tussen teams, tussen buurtteamorganisaties en betrokken partijen en de gemeente. Van de 
buurtteamorganisaties verwacht de gemeente dat zij het vakmanschap samen vormgeven in  
een lerende omgeving. De gemeente stimuleert en faciliteert de samenwerking.

 4.1 
Communicatie

Elke buurtteamorganisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle voorlichting en 
communicatie naar zowel inwoners als naar samenwerkingspartners binnen dit stadsdeel. Het 
doel is dat iedere Amsterdammer die zorg en ondersteuning nodig heeft, het buurtteam in 
zijn of haar buurt eenvoudig weet te vinden. Voor de buurtteammedewerkers wordt door de 
gemeente een eigen communicatietool beschikbaar gesteld. Doel is om de kennisdeling en 
eenduidigheid van werkwijze te stimuleren. 

Dat betekent dat: 
 • Verwijzers (huisartsen), sociale basis, zorgaanbieders en partners in de stad door de 

buurtteamorganisaties op eenduidige wijze geïnformeerd worden zodat zij weten wat het 
buurtteam is, bij wie ze terecht kunnen en hoe ze Amsterdammers kunnen doorverwijzen. 

 • Communicatie van de gemeente en de buurtteamorganisaties de buurtteams ondersteunt 
om meer zichtbaar te zijn in de buurt. Buurtteams communiceren altijd vanuit een gedeelde, 
duidelijk herkenbare huisstijl met als afzender Buurtteam Amsterdam (en maken dus geen 
gebruik van de eigen organisatienaam).

 • De buurtteamorganisaties met de gemeente samenwerken in de uitwerking van 
de communicatiestrategie, producten en uitingen. De website met informatie voor 
Amsterdammers wordt gezamenlijk gedragen en de communicatietool voor de 
buurtteammedewerkers wordt actief ondersteund met community beheerders. 

 • De buurtteamorganisatie een communicatieplan maakt, afgestemd met de andere 
buurtteamorganisaties en de gemeente, met een concrete beschrijving van de aanpak en 
planning gericht op de verschillende doelgroepen.

Communicatie, kennisdelen 
en leren 

H4
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4  4.2 

Leren en Ontwikkelen 

Uitgangspunten
 • Van de buurtteamorganisaties wordt samenwerking in kennisdeling verwacht, zodat 

in Amsterdam een eenduidigheid in werkwijze1 tot stand komt, herkenbaar voor de 
Amsterdammers.

 • Leren en Ontwikkelen is onderdeel van ieders takenpakket en vereist tijd, middelen en 
professionele aandacht. De zorg aan de kwetsbare Amsterdammers moet de hele tijd “op 
niveau” blijven. Leren en Ontwikkelen gaat uit van een gefaseerde opbouw.

 • Reflectie op houding en gedrag en al doende leren in de praktijk. Van de teams wordt 
verwacht dat leren, trainen en reflectie op leerde lessen ingebouwd is in het werkproces. De 
gemeente stuurt daarop in de accountgesprekken. 

 • Al veel kennis in huis. Trainingsaanbod hoeft niet altijd ingekocht te worden. Bestaand 
aanbod wordt op elkaar afgestemd en voor elkaar opengesteld. 

 • De aanpak Leren en Ontwikkelen gaat ook uit van cyclisch leren: trainingen leveren 
leerpunten die verduurzaamd worden in toekomstige werkwijze van het buurtteam en die 
gedeeld worden in het netwerk. 

 • Het Leren en Ontwikkelen bij de buurtteam is onderdeel van een brede verandering en 
leren doen we samen. Daarbij kan ook veel geleerd worden van andere gemeentes. 

1 

Waarom leren en ontwikkelen?
De opstart van de buurtteams is meer dan een stelselwijziging. Bij de (op)start van de buurtteams 
is tijd en aandacht nodig om te investeren in kennisdeling, training, reflectie en de ruimte om te 
leren door te doen.

In Buurtteams Amsterdam werken professionals domein-overstijgend samen, in samenhang en 
afgestemd, aan effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners in de 
wijk, dichtbij en ter preventie van (escalatie van) problematiek. De ondersteuning is gericht op het 
zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van (meervoudige) problemen. 

De verandering is gericht op preventie. Het versterken van de veerkracht van de samenleving, het 
vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en het benutten van het eigen netwerk 
daarbij, zijn vertrekpunt. 

Dat vraagt van professionals dat zij breed kijken, met generalistische én vakmatige kennis, in staat 
zijn het netwerk en de sociale basis goed te betrekken en bovenal de tijd en ruimte hebben om van 
elkaar te leren, elkaars taal te begrijpen en samen de nieuwe werkwijze al doende vorm te geven. 
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BuurtteamorganisatiesBuurtteamorganisaties

VakkennisVakkennis

Persoonlijke 
Ontwikkeling
Persoonlijke 
Ontwikkeling

Werving 
en selectie
Werving 

en selectie

Supervisie 
en intervisie
Supervisie 
en intervisie

Basistraining werken 
in BTA

Basistraining werken 
in BTA

Kennisdagen, stedelijk
en stadsdelen

Kennisdagen, stedelijk
en stadsdelen

Sociale basis netwerk
bijeenkomsten

Sociale basis netwerk
bijeenkomsten

E-modules aanbod 
en kennisdeling 
digitaal platform

E-modules aanbod 
en kennisdeling 
digitaal platform

Verdiepingsmodules
Amsterdamse maatwerk 

methode

Verdiepingsmodules
Amsterdamse maatwerk 

methode

Verdieping veiligheidVerdieping veiligheid

Verdieping
werksysteem
Verdieping

werksysteem

Aanbod gemeenteAanbod gemeente Gezamenlĳk aanbodGezamenlĳk aanbod

Drie bouwstenen in aanbod leren en ontwikkelen voor buurtteammedewerkers. 

Aanpak
De aanpak Leren en Ontwikkelen wordt bij opstart door de gemeente gefaciliteerd.  
De uitwerking wordt samen met de buurtteamorganisaties verder vormgegeven. 

I. Buurtteamorganisaties
Van de buurtteamorganisaties wordt verwacht dat leren, trainen en reflectie op leerde lessen 
ingebouwd is in het werkproces. De gemeente stuurt daarop in de accountgesprekken. Met een 
continue reflectie op houding en gedrag en al doende leren in de praktijk. Leerpunten worden 
in het dagelijks werk verankerd, verwerkt in werkwijze van het buurtteam en gedeeld in het 
netwerk van buurtteammedewerkers en hun stakeholders. 

De buurtteamorganisatie als werkgever zorgt ervoor dat in het buurtteam voldoende kennis en 
deskundigheid aanwezig is om Amsterdammers verder op weg te helpen. 

 • De buurtteamorganisatie ondersteunt de buurtteams in de teamontwikkeling. 
 • De buurtteamorganisatie zal vanuit goed werkgeverschap de medewerkers ook 

ondersteunen en vrijstellen voor intervisie en supervisie. Dit geldt ook voor de stedelijke 
intervisie van ervaringsdeskundigen.

 • Leren en ontwikkelen is niet iets wat je ‘erbij’ doet, maar is echt onderdeel van het werk. 
Ruimte voor teamoverleg, delen van kennis opgedaan met casuïstiek bespreking en reflectie 
op de werkwijze is onderdeel van het primaire proces. 

 • De buurtteamorganisatie zorgt voor de juiste competenties en deskundigheid binnen het 
team en de wettelijke certificering. Van de buurtteamorganisaties wordt verwacht dat zij hun 
medewerkers in staat stellen om de eerder opgebouwde certificering te continueren en waar 
nodig te verkrijgen. De buurtteamorganisatie stelt middelen beschikbaar voor persoonlijke 
ontwikkeling en vakinhoudelijke verdieping. 

II. Gemeentelijke basistrainingen
In de opstart en transitieperiode ondersteunt de gemeente de buurtteamorganisaties actief met 
een aanbod van trainingen en initiatieven gericht op kennisdeling. 

 • De gemeente biedt vanaf het voorjaar van 2021 de basistraining, “Werken in een 
buurtteam” aan, en vanaf het najaar 2021 een training per team over de 'Basis 
Bestaanszekerheden', met daarnaast een aantal verdiepende modules.

 • De basistraining wordt beperkt tot twee dagdelen bij de start en een latere aanvullende 
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4 module met inhoudelijke verdieping per team over bestaanszekerheden. Hier is bewust voor 

gekozen in het besef dat bij de start veel van de buurtteammedewerkers wordt gevraagd. 
En dat kennis op vele manieren wordt opgedaan, zoals door kennisdeling in de netwerken, 
bij de verdiepende modules, digitale leermodules, door kennisdeling in de digitale tool en 
leren ‘on-the-job’. 

 • Buurtteammedewerkers worden door de buurtteamorganisaties in staat gesteld om deel te 
nemen aan de basistraining. De verdiepende modules worden opgezet vanuit  
train-the-trainer concept, waarmee kan worden volstaan met deelname van een of twee 
deelnemers per team.

 • De basistraining van de gemeente, en de verdiepende modules, zullen in de loop van de tijd 
ook open worden gesteld voor medewerkers WPI, OKT, GGD en overige stakeholders.

 • De uitwerking en evaluatie van de basistraining en de keuze van de verdiepende modules 
wordt uitgewerkt met de buurtteamorganisaties. De eerste opzet is opgezet in afstemming 
met het bredere traject van Leren en Ontwikkelen van het Programma Doorontwikkeling 
Sociaal Domein en het netwerk van Professionalisering Yes. 

III. Gezamenlijk aanbod
De gemeente wil samen met de buurtteamorganisaties en stakeholders professionals een 
platform bieden om samen te leren en kennis te delen.

Digitale communicatie tool
Ter ondersteuning van kennisdeling en tembuilding tussen buurtteammedewerkers wordt een 
digitale tool voor medewerkers opgezet, in concept gelijk aan KICK van OKT. Ook stakeholders 
van de buurtteams kunnen op onderwerp deelnemen aan de gesprekken. De tool is ook 
ondersteunend aan de trainingen. En het (landelijke) aanbod aan training en E-learning en 
activiteiten in de stad wordt via de tool ontsloten. 

Netwerkbijeenkomsten 
De wijkzorgallianties bieden ondersteuning bij de kennismaking tussen buurtteammedewerkers 
en de partners in de wijk. Voor de samenwerking tussen buurtteams en sociale basis wordt een 
leidraad meegegeven en geleerde lessen gedeeld. 

Kennisdagen 
In het najaar van 2020 worden geleerde lessen gepresenteerd op de Dag van het Verbond. In 
februari 2021 wordt een Kick off bijeenkomst georganiseerd, waarbij de Buurtteamorganisaties 
zich presenteren. Rond september 2021 zal de gemeente samen met de buurtteamorganisaties 
een kennisdag organiseren over het werken in een buurtteam voor buurtteammedewerkers. 
Op termijn worden vanuit het programma Doorontwikkeling Sociaal Domein kennisdagen per 
stadsdeel opgezet, waaraan het gehele netwerk kan deelnemen.
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Sturing door de gemeente
De sturing van de gemeente is gericht op de werking van het Amsterdamse zorgstelsel in zijn 
geheel en de invulling van de rol van de partners in de onderdelen. De gemeente stuurt op 
kwantitatieve én op kwalitatieve data en gebruikt die informatie niet alleen om te sturen, maar 
ook om te leren en door te ontwikkelen. Dat betekent dat de gemeente voor de werking van 
het stelsel niet stuurt op normen en kpi’s waarvan aan de voorkant de omvang al is bepaald. 
Uitzondering hierop is de sturing op de uitvoering van schuldhulpverlening en het Sociaal 
raadsliedenwerk, waar de omvang van de subsidie gekoppeld is aan de omvang van de 
prestaties en resultaten.

Samen optrekken 
Zo vaak als nodig spreken gemeente en buurtteamorganisaties elkaar bilateraal of gezamenlijk 
over inhoud en voortgang. Met name in het eerste (transitie)jaar zal dat veel aan de orde zijn, 
omdat in dat jaar de basis gelegd wordt voor het vervolg en de buurtteams in opbouw zijn. 
Gemeente en buurtteamorganisaties creëren onderling korte feedbackloops zodat - indien 
nodig - snel geïntervenieerd kan worden en geleerde lessen gedeeld worden. Gezamenlijk 
wordt de Amsterdamse Maatwerk Methode en het werkkader voor de buurtteamorganisaties 
aangevuld en aangescherpt. 

Inhoudelijk zal steeds de vraag centraal staan in hoeverre de doelstellingen van de buurtteams 
worden gerealiseerd. Dat bekent dat de gesprekken over voortgang, verantwoording en 
kwaliteitsbewaking in elk geval zullen gaan over de volgende onderwerpen:

 • Eenvoud en nabijheid (zoals toegankelijkheid, herkenbaarheid, bereikbaarheid)
 • Werken vanuit de leefwereld van de Amsterdammer (integraliteit van dienstverlening en 

maatwerk/aansluiting op de doelen van de Amsterdammer), 
 • Preventie en kostenbewustzijn en de gewenste beweging van zwaardere naar lichtere 

ondersteuning (van aanvullende ondersteuning naar buurtteam naar sociale basis)
 • Netwerkvorming en samenwerking met de sociale basis, met aanbieders aanvullende 

ondersteuning en met de bestaanszekerheidsdomeinen, als noodzakelijke voorwaarden voor 
de hiervoor genoemde aspecten.

De focus kan over tijd veranderen, afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de buurtteams. 
Het uiteindelijke doel is een toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig stelsel van 
sociale zorg in Amsterdam.

Voortgang, verantwoording 
en kwaliteitsbewaking 
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Voortgangsbespreking 
Naast de formele, bilaterale voortgangsgesprekken organiseert de gemeente tenminste 
eenmaal per jaar een evaluatie- en voortgangsgesprek met alle buurtteamorganisaties en te 
minste eenmaal per jaar een evaluatie- en voortgangsgesprek met partners uit het stelsel per 
stadsdeel. 
De tweejaarlijkse voortgangsrapportage omvat minimaal de volgende punten: 

 • De cliëntstromen (in-, door- en uitstroom (met uitstroomkenmerk) van cliënten met een 
ondersteuningsplan. 

 • De wachttijden. 
 • Het aantal en aard van ontvangen klachten en de wijze van afdoening daarvan. 
 • De resultaten van onderzoeken naar cliëntervaring en medewerkerstevredenheid. 
 • Een reflectie op de samenwerking met de ketenpartners in het stelsel en in het stadsdeel. 

Zelfreflectie door onafhankelijke visitaties 
Het werken in het buurtteam is onderwerp van visitatie (zie subsidiebesluit), waarbij 
een vertegenwoordiging van betrokken partijen (Amsterdammer, professional, 
buurtteamorganisatie, buurt/wijk) gezamenlijk reflecteert op de werkwijze. Het visitatieproces 
wordt door de buurtteamorganisaties gezamenlijk afgestemd. Het resultaat van de visitatie en 
het gesprek daarover wordt door de buurtteamorganisatie besproken met de gemeente en 
openbaar gemaakt. 

Bewaken van de kwaliteit 
De buurtteamorganisatie werkt een kwaliteitssysteem uit waarin gedurende de subsidieperiode 
en in samenwerking met de partners in het stadsdeel (waaronder cliënten, vrijwilligers, 
welzijnsprofessionals en zorgprofessionals) de werking van de buurtteamorganisatie wordt 
geëvalueerd. De uitkomsten van die evaluaties worden, voorzien van verbetervoorstellen en de 
voortgang daarop, tenminste jaarlijks besproken in de accountgesprekken. 
De gemeenten zal daarnaast gebruik maken van vier instrumenten: 

 • De hiervoor genoemde cliëntstromen en -gegevens. 
 • Onderzoeken door toezichthouder: de GGD onderzoekt periodiek de kwaliteit van de 

zorgaanbieders en buurtteamorganisaties. 
 • Cliëntervaringsonderzoeken. 
 • Klachtenmonitoring: aanbieders hebben de plicht om een klachtenprotocol op te zetten. 

Informatie over aantal, aard en opvolging van klachten draagt bij aan het beeld over de 
kwaliteit van de aanbieder. 

In de bijlage is inzichtelijk gemaakt hoe en waarmee de gemeente stuurt. Deze uitwerking volgt  
het sturingsmodel zoals dat in de besluitvorming is opgenomen en ook op andere onderdelen van 
het stelsel wordt toegepast. Door het lerende en ontwikkelgerichte karakter is het een cyclisch 
model. Het vertrekpunt ligt linksboven, in het doel wat de gemeente voor ogen heeft in het  
Sociaal Domein. 
Vanuit die doelstellingen en de leidende principes maakt de gemeente afspraken met partners over 
het speelveld en de uit te voeren taken, en meet aan de hand van kengetallen over cliëntstromen 
en kwaliteit of de doelstellingen gerealiseerd worden. In het eerste jaar, het transitiejaar, zal daarbij 
de focus voornamelijk liggen op opbouwen: van de organisatie, van het cliëntenbestand en van de 
netwerken in het stadsdeel en de stad.

De gemeente bespreekt de uitkomsten met de partners, één op één en in samengestelde groepen. In 
die gesprekken delen we successen én knelpunten om zo de werking van het stelsel te optimaliseren. 
Daarbij gaan we uiteraard ook in op de financiële ontwikkelingen. Met de duiding die uit de 
gesprekken naar voren komt, kunnen we normen en streefwaarden ontwikkelen, die weer kunnen 
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Klachtenprocedure 
Amsterdammers die ontevreden zijn over de uitvoering van de afspraken in de praktijk kunnen - 
als zij er niet uitkomen met de buurtteamorganisatie - contact opnemen met het Klachtenteam 
van de gemeente. 
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