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Op 1 juli is de subsidieaanvraag voor de Buurtteams Amsterdam gepubliceerd. Met deze 

publicatie zijn we aangekomen bij de volgende stap in de realisatie van de buurtteams in 

Amsterdam. Ook voor jou als professionals wordt hierdoor duidelijker hoe het tijdpad eruit 

komt te zien naar de buurtteams toe. 

 

Beknopte samenvatting online bijeenkomsten professionals 29 juni & 2 juli  
Op 29 juni en 2 juli organiseerde de gemeente Amsterdam in samenwerking met SIGRA 
informatiebijeenkomsten over de buurtteams in Amsterdam. De bijeenkomsten bestonden uit twee 
delen en beide presentaties zijn online terug te kijken. 

Deel I - Presentatie over de vorming en het tijdpad van de buurtteams 
Yolanda Hoogtanders, programmamanager Buurteams Amsterdam 
Klik hier voor de video opname. 

Vanaf 1 april openen de buurtteams de deuren 
Vanaf 1 april 2021 kan elke Amsterdammer terecht bij een buurtteam voor vragen en ondersteuning 
op het gebied wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Elk buurtteam werken professionele 
hulpverleners met verschillende expertises. 

Samen met de Ouder- en kindteams worden de buurtteams de spil in de wijk waar alle zorg en 
ondersteuning samenkomt. Fysiek nabij in de buurt en in samenhang georganiseerd: eenvoudig, 
herkenbaar en laagdrempelig. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. 
Zorg en ondersteuning wordt daarmee beter vindbaar voor inwoners. 

De buurtteams ondersteunen Amsterdammers om hun situatie duurzaam te verbeteren en zo 
zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Dat doen zij altijd in afstemming met de 
Amsterdammer en zijn of haar specifieke situatie: dicht bij zijn of haar leefwereld. Ze doen dat door te 
kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve 
voorzieningen in de buurt. Waar nodig wordt specialistische er bij gehaald. 

In ieder stadsdeel een buurtteamorganisatie 
Voor ieder stadsdeel organiseert één buurtteamorganisatie de buurtteams. Per stadsdeel gaat een 
samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval de Maatschappelijk dienstverlening en 
aanbieder(s) van Ambulante Ondersteuning de buurtteams vormen. Op deze manier blijft de 
continuïteit van dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en 
sociaal raadsliedenwerk gewaarborgd en kunnen bestaande netwerken behouden blijven en versterkt 
worden. 

https://youtu.be/Gxy3Vm4WEeE


  

De buurtteams openen hun deuren voor alle Amsterdammers op 1 april 2021. De buurtteams worden 

gevormd door de medewerkers van de samenwerkingspartners (in ieder geval de medewerkers van de 

Madi en van de AO-aanbieder), aangevuld met medewerkers van andere AO-organisaties.  

In ieder stadsdeel komen meerdere buurtteams. 

Klik hier voor de tijdlijn van de buurtteams.  

Deel II - Presentatie over de overgang van personeel naar de buurtteams  

Jan Bosman, projectleider Transitie Professionals, SIGRA 

Klik hier voor de video opname. 

 

Uitgangspunten transitie professionals naar de buurtteams 

Voor de transitie van professionals is voorafgaand aan de start van de buurtteams een aantal 

uitgangspunten opgesteld, namelijk: 

• voor alle zorgprofessionals is er een nieuwe plek in het stelsel; 

• professionals behouden hun huidige arbeidsvoorwaarden of minimaal gelijke 

arbeidsvoorwaarden (contractomvang, diensttijd, enz.); 

• het proces van overgang wordt zorgvuldig voorbereid, begeleid en uitgevoerd in een aantal 

stappen. 

Deze uitgangspunten worden tijdens de transitie continue in acht genomen om maximale 

duidelijkheid en zekerheid te bieden voor alle zorgprofessionals. 

 

Transitie van de professionals naar de buurtteams 

De toekomstige buurtteamorganisaties zullen bestaan uit professionals die nu werkzaam zijn bij AO-

aanbieders, Samen DOEN en MaDi’s. Deze professionals zullen vanaf 1 april 2021 gaan werken inde 

buurtteams. Uiterlijk 1 juli 2022 zal elke professionals de overgang van huidige werkgever naar een 

buurtteamorganisatie hebben doorlopen.  

 

Zorgvuldige voorbereiding en begeleiding 

Om te voldoen aan het derde uitgangspunt wordt er samen met afgevaardigden van alle betrokken 

partijen gewerkt aan een overgangsplan. In dit plan worden eenduidige en heldere afspraken 

vastgelegd hoe de transitie van de huidige werkgever naar de nieuwe werkgever eruit gaat zien.  

Dit transitieproces wordt zorgvuldig begeleid worden vanuit SIGRA 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/tijdlijn-buurtteams-amsterdam/
https://youtu.be/Ax0VnIBIOTc


 

Vraag & antwoord  
Tijdens de online bijeenkomst professionals hebben vele van jullie vragen gesteld. Helaas was er 
tijdens de bijeenkomst niet genoeg tijd om álle vragen uit de chat aan bod te laten komen. De eerst 
vragen met bijbehorende antwoorden vind je hier. Binnenkort komen de overige antwoorden op de 
vragen gefaseerd op de website https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams.  

 

Toekomstige bijeenkomsten 
Momenteel staan de volgende bijeenkomsten gepland voor professionals.  

 

Wanneer Onderwerp 

September Bijeenkomst Overgangsplan 

Oktober Bijeenkomst aanvullende informatie over de coalities 

December Bijeenkomst transitieproces 

 

Houdt de website https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteam of deze nieuwsbrief in de gaten voor 

meer informatie over de exacte data, de  inhoud en hoe je je hiervoor kan aanmelden.  

Digitaal Inloopspreekuur 
De komst van de buurtteams betekent een grote verandering . We kunnen ons voorstellen dat jullie 

allerlei arbeidsgerelateerde vragen hebben rondom de overstap naar de buurtteams. Heb je een vraag 

of wil je iets meegeven? Loop dan digitaal bij ons binnen op ons digitale inloopspreekuur via ZOOM via 

de link achter de desbetreffende datum. Tijdens dit spreekuur zijn Jan Bosman en Anneloes Groen, 

Projectleiders Transitie Professionals beschikbaar voor al jouw vragen en input op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en de transitie.  

 

Het inloopspreek uur vindt elke eerste donderdag van de maand plaats. De eerst volgende data zijn: 

• 6 augustus 09:00-09:30 – Om deel te nemen klik hier 

• 3 september 09:00-09:30 – Om deel te nemen klik hier 

• 1 oktober 09:00-09:30 – Om deel te nemen klik hier 

Kijk voor meer informatie op: https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteam  

Meld je rechtstreeks aan voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op via: 

professionalsbuurtteams@sigra.nl 
  

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/Vraag-en-antwoord-informatiebijeenkomsten-juni-juli-2020.pdf
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteam
https://us02web.zoom.us/j/85927833658?pwd=cXRiQjJtTThUcjhnTVlmeGNTc2dTdz09#success
https://us02web.zoom.us/j/84945024113?pwd=ZlFqMlpzVHFRZklsekNxWUdXUk54dz09
https://us02web.zoom.us/j/87448285599?pwd=RnFtZVJzRG93dzBESmw3MEtWaHBXdz09
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteam
mailto:professionalsbuurtteams@sigra.nl

