
Buurtteam Amsterdam
voor Amsterdammers

 1   Wat is een buurtteam?

Een buurtteam is voor iedereen die 
(tijdelijk) ondersteuning kan gebruiken. 
Hulpverleners in het buurtteam onder
steunen u bij uw vragen of problemen. 
Vragen over: 

 • Geldzaken of schulden
 • Wonen
 • Werk of vrijwilligerswerk
 • Activiteiten in de buurt
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • (Mantel)zorg

Situaties waarbij het buurtteam kan 
helpen, zijn bijvoorbeeld:

 • Als u moeite hebt om de rekeningen te 
betalen

 • Als u graag meer contact met andere 
mensen wil

 • Als het voor u moeilijker wordt om 
zelfstandig thuis te wonen

Het buurtteam denkt met u mee en 
ondersteunt u waar nodig. Samen met u 
zoekt het buurtteam naar een oplossing 
die past bij u en uw situatie.

 2   Voor wie is het buurtteam?

Het buurtteam is er voor iedereen vanaf  
18 jaar. Hebt u een gezin met kinderen 
tot 18 jaar? En hebt u vragen over 
opgroeien en opvoeden? Dan kunt u nog 
steeds terecht bij één van de Ouder en 
Kindteams in Amsterdam. 

 3   Waar zit een buurtteam?

Per 1 april zijn er 33 buurtteams gestart op 
verschillende plekken in de stad. Er komen 
nog meer buurtteams bij.

De buurtteams hebben elk een eigen 
locatie. Behalve de eigen locatie, werkt  
het buurtteam op nog meer 
plekken in de buurt. Daar heeft 
het buurtteam bijvoorbeeld 
spreekuren. Wanneer 
u met het buurtteam 
afspreekt, dan kan dat op de 
buurtteamlocatie, of op één van 
de andere plekken, of bij u thuis.

Wat betekent 
Buurtteam Amsterdam 
voor mij?
Per 1 april zijn er in Amsterdam buurtteams. Met de buurtteams 
wil de gemeente zorg en ondersteuning in Amsterdam verbeteren: 
simpel, herkenbaar en passend bij uw situatie. In deze folder leest u de 
antwoorden op uw eerste vragen over de buurtteams.



Vragen?
Bespreek ze met de begeleider die u nu hebt.  
Of kijk op www.buurtteamamsterdam.nl.

 4   Wie werken er in een 
buurtteam?
In elk buurtteam werken verschillende 
professionele hulpverleners met elkaar, 
waaronder Amsterdammers die zelf 
ervaring hebben met zorg. Veel kennis en 
ervaring komt samen in 1 team. Zo is er  
1 duidelijke plek in de buurt waar u terecht 
kunt met uw vragen. En voor begeleiding 
en ondersteuning. U hoeft niet zelf te 
zoeken naar de juiste ondersteuning of 
hulpverlener.

 5   Wie gaat mij begeleiden?

U krijgt een vaste contactpersoon binnen 
het buurtteam. De medewerker van het 
buurtteam begeleidt en ondersteunt u 
zoveel mogelijk zelf. Is er meer aan de 
hand? Dan zorgt de medewerker van het 
buurtteam voor passende ondersteuning. 

 6    Waarom zijn er buurtteams?
Eerder waren er in de stad veel 
verschillende organisaties waar u naartoe 
kon voor hulp. Dat maakte het soms 
moeilijk om de juiste hulp te vinden. Met 
de buurtteams maken we dat voor u 
makkelijker.

 7   Met wie werkt een 
buurtteam samen?
Een buurtteam werkt goed samen met 
andere organisaties en specialisten in de 
wijk. Bijvoorbeeld met: 

 • Huisartsen
 • Wijkverpleging
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Woningcorporaties
 • Bewonersgroepen
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Ouder en Kindteams
 • Andere zorgaanbieders

 8   Hoe weet ik waar ik  
terecht kan?
Op www.buurtteamamsterdam.nl vindt 
u een overzicht van alle buurtteams in 
de stad. Daar vindt u het adres en de 
contactgegevens van elk buurtteam. Uw 
huidige begeleider vertelt u wat er voor u 
verandert. En als er wat verandert, wie uw 
buurtteam of begeleider wordt.
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