
  

                                                               

 

 

 

Bijeenkomst Buurtteam Amsterdam 
 

De gemeente Amsterdam organiseert in samenwerking met SIGRA en de 
buurtteamorganisaties in oprichting (i.o.) op meerdere data een online bijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over de overstap naar de buurtteams. Ook kan 
je kennis maken met de zeven buurtteamorganisaties i.o. 
 
Voor wie? 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die (overwegen te) gaan werken in een 
buurtteam, dus onder andere voor professionals die nu werken bij een organisatie die 
ambulante ondersteuning biedt.  
 
Programma 
Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

1. Informatie over de personele kant van de overgang naar het buurtteam.  
2. Korte introductie van de zeven buurtteamorganisaties i.o.  

Deze zeven buurtteamorganisaties i.o. - elk bestaande uit een coalitie van een 
maatschappelijk dienstverlener en één of meerdere organisatie(s) ambulante 
ondersteuning - gaan voor een periode van zes jaar de buurtteams in de stad 
uitvoeren. Ieder stadsdeel heeft een eigen buurtteamorganisatie. 

3. Deelsessies per buurtteamorganisatie i.o.  
In de bijeenkomst heb je de gelegenheid om twee keer een deelsessie met één van 
de buurtteamorganisaties i.o. bij te wonen. Tijdens de deelsessie introduceert de 
buurtteamorganisatie zichzelf en vertelt over hun plannen voor de buurtteams in 
hun eigen stadsdeel. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Maak in 
het aanmeldformulier een keuze voor twee buurtteamorganisaties i.o.  

 
Data 
De online bijeenkomst vindt plaats op verschillende momenten. Het programma is op alle 
data hetzelfde. Inmiddels zitten de eerste drie data vol. Er is daarom een datum 
toegevoegd:  
Donderdag 19 november 9:30 – 11:30 uur VOL 

Maandag 30 november 9:30 – 11:30 uur VOL 

Dinsdag 15 december 9:30 – 11:30 uur VOL 

Donderdag 17 december 9:30 – 11.30 uur NIEUWE DATUM 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Aanmelden 

Meld je via het aanmeldformulier aan voor de nog beschikbare datum:  
 
Donderdag 17 december 2020 

Meld je hier aan.  

 
Je kunt op het formulier aangeven met welke buurtteamorganisaties i.o. je nader kennis 
wilt maken tijdens de deelsessies. Na aanmelding ontvang je per e-mail een link voor 
deelname aan deze online informatiebijeenkomst. 
 
Heb je vooraf al vragen over één van de bovengenoemde onderwerpen dan kan je deze 
stellen via:  professionalsbuurtteams@sigra.nl.  

https://formulier.amsterdam.nl/thema/sociaal/professionals/bijeenkomst-werken-buurtteam-17-12/Uw-gegevens/
mailto:professionalsbuurtteams@sigra.nl

