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1 Buurtteams inhoudelijk / werkprocessen 

1.1 Houden Amsterdammers het recht zich te melden in een stadsdeel naar keuze? 
Ja, dat blijft. Het is wel de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk de ondersteuning kunnen krijgen 
in het gebied waar ze zelf ook wonen.  
 
1.2 Werk je als buurtteam vanuit één locatie? Dus vanuit één gebouw per buurtteam, of 

meerdere buurtteams per gebouw, of anders? 
Dat is aan de buurtteamorganisaties om precies vorm te geven. 
 
1.3 Is er nagedacht over de rol van het Sociaal Loket (onderdeel van de gemeente vanuit 

Dienstverlening) ten aan zien van de buurtteams, of komt dit later? Het sociaal loket biedt 
advies en verwijst veel door naar Madi's en Ambulante ondersteuning. Ook schat het 
Sociaal Loket in of iemand recht heeft op een briefadres en kunnen we verschillende Wmo-
voorzieningen aanvragen. 

Ja, er wordt momenteel gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen. Zonder te veel overlap, maar 
ook zonder dat er gaten gaan vallen in dienstverlening.  
 
1.4 Is het de bedoeling dat je in één buurtteam werkt of zou je in verschillende buurtteams 

kunnen werken, verspreid over de stad? 
Per stadsdeel is een buurtteamorganisatie verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
buurtteams. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de buurtteamorganisatie. 
 
1.5 Hoe wordt de veiligheid in gezinnen geborgd als die meegenomen worden naar de 

buurtteams? Geen gedragswetenschapper, geen JB aan tafel of andere specialisten in de 
buurtteams. 

Veiligheid is een belangrijk thema voor het buurtteam. Alle medewerkers in het buurtteam krijgen 
een basistraining Bestaanszekerheden, waarbij ook veiligheid aan bod komt. Daarnaast is er een 
verdiepende training op het gebied van samenwerken rondom veiligheid. Er wordt nu al veel 
geïnvesteerd in de samenwerking met de belangrijkste veiligheidspartners zoals Veilig Thuis, Blijf 
Groep en Gecertificeerde instellingen. Zo nodig kunnen buurtteammedewerkers deze 
veiligheidsexperts erbij bijhalen, voor consultatie en advies, of om mee te gaan naar het 
gezin/huishouden. Het buurtteam werkt als het gaat om gezinnen met bijvoorbeeld opvoed- en 
opgroeiproblematiek samen met het OKT.  
 
1.6 Wordt in de buurtteams systemisch gewerkt? 
Als dat nodig is, kijkt het buurtteam naar het hele systeem van de Amsterdammer. De werkwijze 
van de buurtteams wordt de komende tijd verder door ontwikkeld door de buurtteamorganisaties. 
 
1.7 Blijft het huidige stelsel van PGB voor individuele begeleiding bestaan?  
Ja, Amsterdammers die hun ondersteuning vormgeven via een PGB kunnen dit in principe blijven 
doen. Nieuwe ondersteuningsvragen worden vanaf 1 april 2021 eerst besproken bij het buurtteam. 
Als dan blijkt dat de inzet van ondersteuning het beste via een PGB georganiseerd kan worden, 
stuurt het buurtteam een aanvraag hiervoor door naar het indicatieorgaan ter beoordeling. Het 
indicatieorgaan geeft een advies aan de gemeente.  
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1.8 Hoe wordt er vanuit de buurtteams verwezen naar de aanvullende individuele begeleiding? 
Wat zijn de criteria daarvoor?  En hoe zijn de buurteams op de hoogte van de 
specialistische begeleiding? 

Dat staat op hoofdlijnen beschreven in het werkkader voor de buurtteams. Het uitgangspunt is dat 
alle ondersteuning, ook voor verschillende doelgroepen en problematieken, vanuit het buurtteam 
geboden wordt, tenzij dat echt niet lukt of past (bijvoorbeeld omdat het echt té specifiek of 
specialistisch is). In die gevallen kan er doorverwezen worden. In de praktijk van buurtteams wordt 
verder ontwikkeld op welke manier het onderscheid op een goede manier gemaakt wordt. 
 
1.9 Krijgt informele zorg geen plaats in het buurtteam? 
In Amsterdam gebruiken we de term Sociale basis om partijen aan te duiden die een breed en 
laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk uitvoeren.  Dat 
helpt om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad. Het gaat om 
activiteiten die op initiatief van Amsterdammers, professionele organisaties, 
vrijwilligersorganisaties of de gemeente worden georganiseerd. De partijen in de sociale basis 
functioneren zelfstandig en worden geen onderdeel van het toekomstige buurtteam. De 
samenwerking tussen de buurtteams en partners sociale basis is essentieel om bewoners 
(Amsterdammers) goed te kunnen ondersteunen. Deze partijen hebben vanuit die hoedangheid 
een belangrijke functie samen met het buurtteam. Meer informatie kun je vinden op 
http://www.amsterdam.nl/socialebasis. 

1.10 Hoe verhouden buurtteams en vrijwilligers zich straks? 
De buurteams werken nauw samen met vrijwilligers.  
 
1.11 Gaat regiehouderschap naar de buurtteams? 
Ja, regiehouderschap gaat naar de buurtteams. 
 
1.12 bepaal je naar welk buurteam je verwijst als iemand een postadres heeft bij de JvG? 
De werkwijze hiervoor gaan de buurtteamorganisaties ontwikkelen. 
 
1.13 Op welke manier zal de aansturing in buurteams worden vormgegeven? Krijgen 

organisaties de ruimte om hier hun eigen invulling aan te geven? Worden de buurtteams 
bijvoorbeeld zelfsturend? 

We vragen de aanbieders om een visie te geven op de inrichting en aansturing van de buurtteams. 
 
1.14 Hebben Amsterdammers straks keuzevrijheid wat betreft een AO-aanbieder?  
Als het om een maatwerkvoorziening gaat, hebben Amsterdammers keuzevrijheid voor een AO-
aanbieder. Dat gaat dan om individuele begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, 
logeeropvang, opvang en ondersteuning bij huiselijk geweld, maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen. 
 
1.15 Kan een organisatie zowel in een buurtteam zitten en tegelijkertijd de aanvullende Wmo-

ondersteuning bieden?  
Ja dat kan. Organisaties kunnen zowel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband dat de 
buurtteams gaat organiseren in een stadsdeel, als dat die organisatie de aanvullende Wmo gegund 
krijgt. Het samenwerkingsverband voor de buurtteams waar de AO-organisatie onderdeel van 
uitmaakt gaat wel een nieuwe juridische entiteit vormen. Dat betekent dat de AO-activiteiten die in 
het buurtteam geboden worden losgekoppeld worden van de aanvullende Wmo-activiteiten die de 
organisatie biedt. 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/Definitief-Werkkader-1.1-Buurtteamorganisasties.pdf
http://www.amsterdam.nl/socialebasis
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1.16 Hoe gaan de buurtteams om met Amsterdammers die meer zorg nodig hebben dan je als 

buurtteammedewerker kan bieden, hoe snel mogen ze doorverwijzen? 
Deze inschatting is een van de kernopgaven van de buurtteams. Zij leveren maatwerk. 
 
 

2 Werken in een buurtteam  

2.1 Hoe groot gaan de buurtteams naar verwachting worden? Hoeveel medewerkers zitten er 
in een buurtteam?  

We verwachten dat er ongeveer 15 FTE aan medewerkers per buurtteam komen. 
 
2.2 Moet je ook SKJ geregistreerd zijn? 
Er zijn geen extra voorwaarden voor medewerkers. Van de buurtteamorganisaties wordt verwacht 
dat zij hun medewerkers in staat stellen om de eerder opgebouwde certificering te continueren en 
waar nodig te verkrijgen. 
 
2.3 Welk diploma heb je nodig om in het buurtteam te werken. Veel collega’s hebben een 

Mbo-opleiding. 
Voor alle zorgprofessionals die nu actief zijn en werk uitvoeren dat straks binnen de buurtteams 
wordt uitgevoerd is er een plek binnen de buurtteams, ongeacht het opleidingsniveau. 
 
2.4 Worden er ook trainingen geboden vanuit de buurtteams om SKJ registratie te kunnen 

behouden? 
Van de buurtteamorganisaties wordt verwacht dat zij hun medewerkers in staat stellen om de 
eerder opgebouwde certificering te continueren en waar nodig te verkrijgen. 
 
2.5 Hoe zit het met de BIG-registratie verpleegkunde als je als AO-er in een buurtteam werkt? 
Van de buurtteamorganisaties wordt verwacht dat zij hun medewerkers in staat stellen om de 
eerder opgebouwde certificering te continueren en waar nodig te verkrijgen. 
 
2.6 Kun je in verschillende buurtteams gaan werken, of is het de bedoeling dat je echt in één 

team/wijk blijft? 
Per stadsdeel is een buurtteamorganisatie verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
buurtteams. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de buurtteamorganisatie. 
 
2.7 Hoe groot verwachten jullie dat de caseload gaat zijn per buurtteammedewerker, als een 

buurtteam bestaat uit rond de 15 buurtteammedewerkers? 
Dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt.   
 
2.8 Hoe kunnen sociaal raadslieden een onafhankelijke positie behouden? Is daar al meer 

antwoord op? En hoe zit dit met hun specialistische functie? 
De buurtteamorganisaties gaan ook het sociaal raadslieden-werk aanbieden.  Dit moet immers voor 
iedereen beschikbaar zijn. Op welke wijze ze dit gaan organiseren per stadsdeel is een 
uitwerkingsvraag voor de aanbieders. Dit kan of in de buurtteams zelf, maar kan ook op een andere 
manier. Dit wordt nog verder uitgewerkt en is bij de start van de buurtteams duidelijk.  
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2.9 Is er ook plek voor teamleiders in de nieuwe buurtteams? Of komen deze alleen uit de 
coalitie-aanbieder. 

We vragen de aanbieders  om een visie te geven op de inrichting en aansturing van de buurtteams. 
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de personele invulling. 
 
2.10 Komen er zeven (nieuwe) fysieke locaties of werk je vanuit de oude werkplek en 

inhoudelijk (en wisselend) bij het buurtteam? 
Het gaat om zeven buurtteamorganisaties. Het is de bedoeling dat er veel meer locaties komen 
waar vanuit de medewerkers werken. Deze locaties zijn verspreid door het stadsdeel. Hoe 
organisaties dat precies willen vormgeven, is aan de buurtteams.  
 

3 Implementatie 

3.1 Zijn de kwartiermakers medewerkers van de samenwerkingsverbanden die de buurtteams 
gaan vormen? Wanneer starten zij? 

Dat is aan de buurtteamorganisaties om precies vorm te geven. De kwartmakers hebben de  taak 
om alle voorbereidingen te treffen voor de start van de buurtteams per 1 april 2021, in 
samenwerking met de gemeente. De voorbereidingen starten vanaf oktober 2020. Het gaat dan 
om: overname personeel, voorbereiden overdracht cliënten, huisvesting, communicatie etc.  
 
3.2 Hoe kun je je aanmelden als kwartiermaker / projectleider? 
Dat is aan de buurtteamorganisaties om precies vorm te geven. Misschien kan je intern binnen je 
organisatie aangeven dat je interesse hebt.  
 
3.3 Is het duidelijk hoeveel FTE aan professionals er nodig is en hoeveel FTE er bij alle 

zorgorganisaties beschikbaar zijn?  Is er voor iedereen een plek? 
Het uitgangspunt is dat het huidige aantal medewerkers van zowel Madi's, ambulante 
ondersteuning en Samen DOEN straks ook nodig is. Naar schatting gaat dat in totaal om circa 700 
FTE. 
 
3.4 Is de looptijd van het eerste jaar tot 1 april 2022, in verband met de start van de 

buurtteams op 1 april 2021? Dit in verband met de monitoring van resultaten en  verdere 
uitrol. 

Het boekjaar voor buurtteams begint al op 1 januari, omdat dan al de subsidie voor de buurtteams 
ingaat. Maar als het gaat om de dienstverlening en het monitoren van de resultaten van de 
buurtteams: dat start per 1 april 2021.  
 
3.5 Wat is er te zeggen over het geplande ICT traject (met het nieuwe cliëntvolgsysteem) als 

het gaat om de omzetting van cliëntgegevens vanuit de huidige situatie naar de start tot 1 
april 2021? Bijvoorbeeld de migratie van de cliëntgegevens vanuit de huidige systemen 
naar het nieuwe cliëntvolgsysteem. 

Alle huidige aanbieders zullen gevraagd worden om voor eind dit jaar hun huidige cliëntdossiers op 
orde te brengen. Het nieuwe IV systeem is in de basis medio oktober 2020 af. Samen met de 
kwartiermakers van de nieuwe buurtteams zal het systeem daarna verder voorbereid en 
bijgeschaafd worden. De maand maart 2021 is voorzien voor de migratie van de gegevens uit de 
verschillende systemen, zodat er vanaf 1 april 2021 in het nieuwe systeem gewerkt kan worden.  
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3.6 Hoe kan je je cliënten het beste informeren over deze ontwikkeling? 
Voor de communicatie naar huidige cliënten komt er onder andere een factsheet met een heldere 
boodschap, zodat professionals het verhaal goed aan cliënten kunnen uitleggen. 
 
3.7 Wat is het gevolg van de genoemde aanpassingen in het tijdspad als het gaat om het 

klachtenreglement voor cliënten die klachten hebben over de dienstverlening vanuit de 
buurtteams vanaf 1 april 2021? Wie wordt waarvoor verantwoordelijk ? 

Het aangepaste tijdspad heeft geen gevolgen voor het klachten regelement. De 
buurtteamorganisaties gaan het klachtenreglement ontwikkelen. 
 
3.8 Gaan de vier "Verbond van 100" teams één op één over naar een buurtteam? 
Nee, de medewerkers van het Verbond van 100 gaan niet één op één over naar de buurtteams. 
Elke medewerker moet zelf eerst bepalen of hij/zij in een buurtteam wil werken en zo ja, in welk 
stadsdeel. 
 
3.9 Hoe kom je in aanmerking om in samenwerking te komen met de gemeente? Wat hebben 

wij precies nodig en wanneer kunnen wij onze aanvraag indienen? 
Een samenwerkingsverband of buurtteam in oprichting kan een subsidie aanvragen voor het 
uitvoeren van buurtteams. Op 1 juli 2020 is de subsidieregeling gepubliceerd. De deadline voor het 
indienen van aanvragen is op  26 augustus om 17.00 uur. Voor meer informatie over de subsidie 
buurtteams kunt u terecht op deze website. 
 
3.10 Is bekend  hoe dit traject voor Weesp gaat verlopen? Zij komen uit een heel andere 

situatie en zijn nog in een fusietraject met Amsterdam. 
Dit wordt nog onderzocht. 
 
3.11 Is het per definitie zo dat de uitvoerende partij een Madi moet zijn die reeds actief is in 

Amsterdam? Of kan het ook een andere (externe) instantie zijn die in een andere 
gemeente, zoals bijvoorbeeld in Utrecht, een gunning heeft op buurtteams en mee zou 
willen doen in Amsterdam? 

We gaan er vanuit dat de Madi die nu al actief is in een stadsdeel, de penvoerder wordt van het 
samenwerkingsverband dat een aanvraag doet voor de subsidie buurtteams in dat stadsdeel. Op 
die manier kunnen we de continuïteit van zorg en ondersteuning zo goed mogelijk waarborgen. 
 
3.12 Kunnen Madi's die werkzaam zijn in Amsterdam in verschillende stadsdelen deel 

uitmaken van het buurtteam, of moeten zij al werkzaam zijn in het stadsdeel? 
De Madi die zich inschrijft als samenwerkingsverband voor de subsidie buurtteams in een specifiek 
stadsdeel, moet al werkzaam zijn in dat stadsdeel. 
 
3.13 Hoe wil de gemeente als inkoper de huidige specialistische (specifieke) kennis borgen in 

Amsterdam binnen de buurtteams, aangezien de Madi's bepalen met welke partij (AO) zij 
in zee gaan richting de inkoop buurtteam. De vorming van coalities ogen dan niet 
evenredig. Zijn hierin ook criteria, bijvoorbeeld referentiekaders etc. waar coalities aan 
moeten voldoen? De kans bestaat dat deze specifieke kennis verloren kan gaan. Hoe 
wordt dit gewaarborgd? 

In het subsidiekader zijn de eisen opgenomen waaraan de inschrijvingen moeten voldoen. Het is 
aan de aanbieders om hier een goed voorstel voor te doen. 
 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7beb14bc50-62b2-421a-978e-e76f89fdfdca%7d
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3.14 Wat gaat er gebeuren met de stadsdeel-overstijgende doelgroepen en teams zoals bij 
jongerenschuldhulpverlening, het thuis- en daklozenloket en het interventie team? 

Hierover maken we afspraken met de buurtteamorganisaties in de verschillende stadsdelen. 
 
3.15 Hoe wordt er omgegaan met overlappingen in dienstverlening van de verschillende 

aanbieders bij de samenstelling van de buurtteams en de dienstverlening daarvan?  
In het uitvoeringsbesluit en de subsidieregeling is vastgesteld welk takenpakket door de 
buurtteamorganisatie aangeboden moet worden. Dit vraagt een herschikking van huidige taken en 
organisatie van dienstverlening naar dit nieuwe kader. 
 
3.16 Wat is exact het doel op 01/07/2022, dienen de entiteiten dan uiterlijk gerealiseerd te zijn? 
Om te zorgen dat organisaties zich kunnen concentreren op het verlenen van zorg en 
ondersteuning die mogelijk ten gevolge van corona in grotere mate op iedereen afkomt, geven we 
de buurtteamorganisaties wat meer tijd om de juridische entiteit te vormen. Buurtteamorganisaties 
hebben tot 1 april 2022 de tijd om deze juridische entiteit te vormen. Natuurlijk mogen organisaties 
al eerder deze entiteit gereed hebben. 1 juli 2022 is de uiterste datum.  
 
3.17 Werken we nog steeds naar 55 teams toe? 
De verwachting is dat er inderdaad uiteindelijk circa 50 buurtteams zullen komen. Het is aan de 
buurtteamorganisaties zelf om precies te bekijken hoeveel buurtteams er nodig zijn. 
 

4 Inkoop aanvullende ondersteuning Wmo 

4.1 Wat valt er onder aanvullende Wmo? 
Daarmee worden de Wmo maatwerkvoorzieningen bedoeld die momenteel aanbesteed worden, 
en waarvan de nieuwe opdracht gelijktijdig start met de buurtteams. Het gaat om: aanvullende 
individuele ondersteuning (voorheen Ambulante ondersteuning), Dagbesteding, Hulp bij het 
huishouden, Logeeropvang, Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld, en ook 
de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 
 
4.2 Wanneer weten we welke organisaties van ambulante ondersteuning meedoen in de 

buurtteams en welke in de aanvullende Wmo? 
Op 14 oktober is bekend welke organisaties de buurtteams gaan vormen. Op 8 december is bekend 
welke partijen gegund worden voor aanvullende Wmo-ondersteuning, en dus in aanmerking komen 
voor een contract. 
 
4.3 Hoe zit het met ouderenzorg/thuiszorg/wijkverpleging/eerstelijns paramedisch? 
Dit valt niet onder de gemeentelijke opdracht. Deze zorg wordt door zorgaanbieders vanuit de 
zorgverzekeringswet geleverd. Natuurlijk werkt het buurtteam samen met de zorgaanbieders die 
deze zorg leveren, zodat het voor Amsterdammers die dit nodig hebben goed op elkaar aansluit. 
 
4.4 Is er iets bekend over de "knip" tussen buurtteams en de specialistische ondersteuning? 

Met andere woorden: wanneer weet je hoeveel cliënten er specialistisch blijven? 
De reële inschatting én beoogde verdeling is dat 80% van de Amsterdammers die nu ambulante 
ondersteuning krijgen, ondersteund gaat worden door het buurtteam. En dat 20% nog aanvullend 
door zorgaanbieders geboden zal worden, alleen indien dit noodzakelijk is. Dat wordt bepaald door 
het buurtteam. De overdracht van cliënten naar het buurtteam start vanaf 1 april 2021 en zal 
gefaseerd plaatsvinden.  
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4.5 Gaan (op termijn) de activiteiten van MO/BW ook geïntegreerd worden in de buurtteams? 

Is het een bewuste keuze om dit vooralsnog in gescheiden aanbestedingstrajecten vorm te 
geven? 

Het is een bewuste keuze om nu binnen twee gescheiden aanbestedingstrajecten vorm te geven. 
Het zou kunnen dat er op termijn activiteiten vanuit MO/BW worden toegevoegd aan de 
buurtteams, maar dat zal nog niet in de komende aanbestedingsperiode van zes jaar plaatsvinden. 
 
Het buurtteam gaat ondersteuning bieden aan alle Amsterdammers met een ondersteuningsvraag, 
dus ook Amsterdammers met een MO/BW vraag kunnen bij het buurtteam terecht. Daar zal het 
vraagverhelderingsgesprek plaatsvinden. Het buurtteam kan aangeven welke ondersteuning nodig 
is en daarvoor een beschikking afgeven. Het is de bedoeling dat het buurtteam met de jaren meer 
kennis in huis haalt over de doelgroep voor MO/BW, zodat ook hulpvragen door het buurtteam 
opgepakt kunnen worden en er niet hoeft te worden doorverwezen naar MO/BW. De MO/BW 
aanbieders hebben een opdracht wat betreft consultatie en deskundigheidsbevordering richting de 
buurtteams.  
 
4.6 Als je als organisatie voor aanvullende Wmo inkoopt, wie bepaalt dan welke medewerker 

onder aanvullend werkt en wie in de buurtteams terecht komt? 
De werkgever bepaalt dat. 
 

5 Samen DOEN 

5.1 Kom je als Samen DOEN medewerker bij de Madi in dienst van het stadsdeel waar je nu 
werkt? Of krijg je de mogelijkheid om je voorkeur aan te geven? 

Als medewerker bij Samen DOEN mag je aangeven in welk stadsdeel je wilt werken. Tegelijkertijd 
heeft het de voorkeur dat medewerkers blijven werken in het stadsdeel waar zij nu ook werken. Op 
deze manier kunnen medewerkers Samen DOEN hun huidige huishoudens blijven begeleiden en 
ook hun netwerk mee nemen. Uiteindelijk proberen we op basis van de voorkeur en huidige 
werkplaats van medewerkers de totale puzzel te maken. 
 
5.2 Wat gebeurt er van 1-1-2021 tot 1-4-20121 met de huishoudens die Samen DOEN'ers 

ondersteunen, van SD'ers die naar buurtteam gaan? 
De medewerkers die kiezen voor het buurtteam komen per 1 januari 2021 in dienst van de Madi. 
De komende periode (sept - dec) wordt gebruikt om deze overgang voor te bereiden. Hier worden 
medewerkers van Samen DOEN ook bij betrokken. Denk aan het inrichten van het werkproces en 
het maken van samenwerkingsafspraken met belangrijkste partners, zodat iedereen voldoende is 
toegerust om huishoudens te begeleiden. De overgang gaat alleen plaatsvinden wanneer deze 
randvoorwaarden ook goed georganiseerd zijn. Bij de overgang nemen de medewerkers van Samen 
DOEN hun huishoudens zoveel mogelijk mee naar de Madi's. Op deze manier zorgen we voor zoveel 
mogelijk continuïteit voor de Amsterdammers. 
 
5.3 Samen DOEN wordt opgeheven en gaat over naar het OKT en de buurtteams. Bij het OKT 

zijn ze al lang bezig met het borgen van deze medewerkers in de organisatie. Evenals de 
werkwijze van Samen DOEN. Hoe gaat dat gebeuren in het buurtteam? Wat worden de 
werkzaamheden van de Samen DOENers, hoe wordt de werkwijze van Samen DOEN 
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geborgd? En hoe verhoudt dat zich tot de intentie preventief te werken in de Buurtteams. 
Samen DOEN is vaak niet preventief 

De overgang van Samen DOEN naar het Buurtteam is wat later op gang gekomen. Wel is het zo dat 
de de Madi's gebruik kunnen maken van het voorwerk dat is verricht door het Ouder- en Kind 
Team. Er wordt de komende tijd een vergelijkbaar traject met werkgroepen ingericht, waarbij 
invulling wordt gegeven aan het werkproces en de werkwijze in het toekomstige Buurtteam.  De 
intentie om preventief te werken is een opdracht van het Buurtteam en het OKT. Dit is alleen niet 
de enige opdracht van de twee wijkteams. Het is de bedoeling dat het Buurtteam en het OKT er zijn 
voor alle Amsterdammers, het liefst zo snel mogelijk. Op het moment dat er sprake is van 
meervoudige en/ of complexe problematiek zijn de medewerkers van Samen DOEN aan zet. 
 
5.4 Als je nu in een wijk werkt vanuit Samen DOEN, is het de insteek dat de kennis blijft in de 

wijk, zodat je in de zelfde wijk blijft werken wanneer je overgaat naar het buurtteam?  
Het heeft onze voorkeur dat medewerkers blijven werken in het stadsdeel waar zij nu ook werken. 
Op deze manier kunnen medewerkers van Samen DOEN hun huishoudens blijven begeleiden en 
ook hun netwerk meenemen. Uiteindelijk proberen we op basis van de voorkeur en huidige 
werkplaats van de medewerkers van Samen DOEN de totale puzzel te maken. 
 
5.5 Wordt Samen DOEN gezien als een specialisme? Dat is wel het geval bij het OKT. 
Samen DOEN, ofwel het werken met huishoudens met multiproblematiek, wordt gezien als een van 
de specialismes van het Buurtteam. In het Buurtteam werken net als bij Samen DOEN allemaal 
generalisten, met eigen expertise op het bepaald gebied. In het geval van Samen DOENers is dit 
Multiproblematiek. 
 
5.6 Wat gebeurt er als iedereen van Samen DOEN naar het OKT of buurtteam wil? Hoe gaat 

dit in zijn werk?  
Het is de bedoeling dat er zowel in het buurtteam als het OKT medewerkers van Samen DOEN 
komen werken. Op deze manier kunnen we de kennis en expertise van Samen DOEN spreiden over 
de stad en de teams. Er wordt een verdeling aangehouden van 70/30. Op het moment dat er meer 
dan 70% of 30% naar het OKT of BT wil, worden hierover aparte afspraken gemaakt tussen de 
buurtteams en OKT. De voorkeur van medewerkers blijft hierbij leidend. 
 
5.7 Hoe ziet het werk van Samen DOEN eruit in de buurtteams? 
Als expert Multiproblematiek verleen je ondersteuning en organiseer en coördineer je 
ondersteuning op het gebied van Multiproblematiek. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de 
deskundigheidsbevordering van collega's op het gebied van Multiproblematiek. 
 
5.8 Hoe word ik als medewerker van Samen DOEN geïnformeerd over de overgang naar de 

buurtteams/ Madi? 
Medewerkers van Samen DOEN maken voor 10 augustus een keuze voor het Buurtteam of Ouder- 
en Kindteam. Om een keuze te maken kunnen medewerkers gebruik maken van de Q&A over het 
buurtteam en het werkkader. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van het digitaal 
inloopspreekuur in juli en augustus. Hier kun alle vragen gesteld worden over de overstap naar de 
buurtteams. Als een medewerker gekozen heeft voor werken bij een buurtteam, gaat de 
medewerker ook kennis maken met de Madi in het stadsdeel. Ook worden er werkgroepen 
ingericht om de inhoud en het werkproces verder uit te werken. Dit gebeurt in de periode 
september – december. Op een later moment wordt aan medewerkers Samen DOEN gevraagd of zij 
hier aan willen bijdragen. Mocht je andere vragen hebben of niet weten waar je terecht kunt, 
informeer even bij je manager.   

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/Definitief-Werkkader-1.1-Buurtteamorganisasties.pdf
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