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2. Motie van de leden Van Pijpen, La Rose, Warmerdam en Kiliç inzake 
ervaringsdeskundigheid in de Buurtteams 

   
   

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

Geachte leden, 
 
Op 7 juli 2021 hebben wij de eerste ervaringen buurtteams met u gedeeld. Zoals u weet hebben de 
buurtteams hun deuren geopend op 1 april 2021. Inmiddels kunnen Amsterdammers alweer ruim een 
halfjaar terecht bij Buurtteam Amsterdam met hun vragen op het gebied van zorg, wonen, werk, geld, 
meedoen, gezondheid en veiligheid. In dit half jaar zijn er grote stappen gezet:  

 
 Er zijn 7 buurtteamorganisaties gestart die steeds meer samen één Buurtteam Amsterdam 

vormen. Daarmee zijn er 33 buurtteams gestart, en dat maakt dat er niet één buurtteamverhaal 
is. Ervaringen, niveau, knelpunten en successen verschillen sterk per buurtteam, per stadsdeel 
en per dossier; 

 Er heeft een overdracht plaatsgevonden vanuit zorgaanbieders Ambulante Ondersteuning van 
ruim 2.700 cliënten en daarbij circa 130 fte personeel;  

 Amsterdammers weten het buurtteam goed te vinden. Er zijn ruim 7.000 nieuwe 
ondersteuningstrajecten (nieuwe cliënten) opgestart. Exclusief schuldhulpverlening;  

 70% van de buurtteammedewerkers (exclusief schuldhulpverlening) is getraind volgens de 
basistraining buurtteams, waarin aandacht is besteed aan o.a. de uniforme werkwijze ‘de 
Amsterdamse Maatwerk Methode’ waarbij integrale ondersteuning op maat centraal staat en 
het netwerk van professionals rondom de buurtteammedewerker; 

 De publiekscommunicatie Buurtteam Amsterdam is opgestart om Amsterdammers te 
informeren over de buurtteams;  
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 Alle buurtteams hebben zich onverminderd hard ingezet om gedupeerde ouders van de 
toeslagen affaire te ondersteunen; 

 Bij het merendeel van de buurtteamorganisaties zijn ervaringsdeskundigen werkzaam; 
 Hebben de eerste prestatiedialogen (contractmanagementgesprekken) met alle 

buurtteamorganisaties plaatsgevonden;  
 Er wordt op alle niveaus hard gewerkt aan het doen slagen van de buurtteams. Ook bij partners 

zien we veel gedrevenheid om hieraan bij te dragen, aan de doorontwikkeling van het sociaal 
domein en een goede werking van de buurtteams in het bijzonder. 

 Er werden belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van het sociaal domein: Buurtteams en 
Ouder- en Kindteams (OKT) trekken meer en meer samen op, samen als ‘wijkteams van 
Amsterdam’. De buurtteams en de sociale basis werken intensief samen: het belang van een 
nauwe aansluiting staat scherp op het netvlies. Medewerkers vanuit de sociale basis sluiten aan 
bij casuïstiekbesprekingen en werken samen vanuit de huizen van de buurt. Er zijn korte lijnen 
tussen het buurtteam en WPI-medewerkers door deelname aan de casuïstiekbesprekingen. 
Kennis van werk, participatie en inkomen wordt direct ingebracht als er problemen zijn. 

 Er is gebouwd aan een nieuwe programmastructuur en ontwikkelagenda voor 2022 om de 
verdere opbouw en transitie binnen de buurtteams goed te faserenen en te komen tot een 
stevig fundament voor transformatie. 
 

Het was een bijzonder half jaar. Een half jaar waarin een begin is gemaakt met een de transitie en 
transformatie opgave: het opstarten van zeven nieuwe organisaties met teams van medewerkers van 
verschillende komaf, die elkaar moeten leren kennen en zich een nieuwe werkwijze eigen moeten 
maken. Tegelijkertijd stonden medewerkers iedere dag klaar om Amsterdammers te ondersteunen bij 
hun ondersteuningsvragen en waren buurtteams laagdrempelig toegankelijk voor de Amsterdammer.  
 
De stappen die in het eerste half jaar zijn gezet geven ons vertrouwen voor de toekomst. Wij zijn dan 
ook trots op waar we staan. Samen hebben wij de overgang gemaakt naar een vernieuwd, 
toegankelijker en eenvoudiger stelsel van waaruit alle partners in het sociaal domein de Amsterdammer 
kunnen ondersteunen en er gezamenlijk in slagen om hier stap voor stap invulling aan te geven.  
 
Naast gevoelens van trots zien wij ook aandachtspunten. Maar bij een systeemverandering als deze, die 
slechts een half jaar gaande is, hoort dat erbij. Er is nog veel te doen. Het veranderen van het stelsel kost 
jaren evenals de ontwikkeling van de buurtteams. In het bijzonder vanwege de huidige omstandigheden 
waaronder deze opdracht moet worden uitgevoerd: toestroom van cliënten, o.a. als gevolg van de 
toeslagenaffaire, krapte op de arbeidsmarkt, de uitgestelde inkoop aanvullende Wmo en daarnaast de 
beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie. Dit vraagt om een flexibele aanpak, 
voortdurend in afstemming op de huidige praktijk. Dit betekent dat we regelmatig herijken, soms een 
stap terug moeten doen en bijsturen waar nodig, zonder daarbij onze ambities uit het oog te verliezen.  
 
Extra aandacht is er in dit kader voor de krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke personeelstekorten, de 
instroom bij de buurtteams, de dalende instroom schuldhulpverlening en tot slot wachttijden en de 
gevolgen hiervan voor de Amsterdammer.  
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In deze brief informeren wij u over actuele stand van zaken bij Buurtteam Amsterdam, de 
ontwikkelagenda voor 2022 en wordt tevens uitvoering gegeven aan twee toezeggingen over de 
buurtteams, namelijk: 

 Met deze brief wordt voldaan de toezegging aan het lid Van der List (TA2021-001080) om de 
commissie op de hoogte te stellen over de hulp die de buurtteams kunnen geven aan dak- en 
thuislozen en ook als de buurtteams de hulpvraag niet aankunnen. 

 En wordt voldaan aan de toezegging aan de raadscommissie ZJS (TA2021-001099) nog dit jaar 
met een kwalitatieve tussenstand en de ontwikkelagenda op dit onderwerp richting de 
commissie te komen.  

 
Daarnaast wordt de Motie  795_21 van de leden van Pijpen, La Rose, Warmerdam en Kiliç inzake 
ervaringsdeskundigheid in de Buurtteams, die is aangenomen tijdens de raad van 11 december 2021, 
afgehandeld in deze brief. 
 
Uitnodiging voor werkbezoek  
U bent als gemeenteraad van harte uitgenodigd voor een werkbezoek op een buurtteamlocatie op 
vrijdag 28 januari 2022 van 15.oo-17.00 uur, waar de buurtteams u opnieuw alles kunnen vertellen over 
hun ervaringen, de voortgang en gelegenheid hebben om uw vragen te beantwoorden. Speciale 
aandacht zal o.a. besteed worden aan de inzet en rol van ervaringsdeskundigen binnen de buurtteams, 
in lijn met de hierboven genoemde motie over de inzet en rol van ervaringsdeskundigen. U ontvangt 
hierover bericht zodat u zich kunt aanmelden. 
 
Wat heeft onze aandacht?  
In het eerste half jaar zien we drie ontwikkelingen die mogelijk een knelpunten voor de toekomst met 
zich meebrengen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat, zoals benoemd in de start, er niet één 
buurtteam verhaal is. Onderstaande geldt in meer of mindere mate voor de zeven 
buurtteamorganisaties. Daarnaast zijn deze trends gebaseerd op eerste data, die de komende periode 
samen met de buurtteams wordt verrijkt en verdiept. Desondanks vinden we het van belang om u hier 
vooruitlopend op mee te nemen:  
 

1. Krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke personeelstekorten 
De buurtteams maken onderdeel uit van een sector waar sprake is van grote personeelstekorten. Iets 
waar we ook vanuit de coalitie arbeidsmarkt en onderwijs (programma Amsterdam Vitaal en Gezond) 
alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om de effecten te beperken voor onze stad.  
 
Ondanks de krappe arbeidsmarkt is er op dit moment geen sprake is van nijpende personeelstekorten bij 
de buurtteams. Wel zijn er vacatures. Inmiddels is er circa 130 FTE vanuit zorgaanbieders Ambulante 
Ondersteuning overgekomen naar de buurtteams. Het totale aantal medewerkers dat de overstap heeft 
gemaakt vanuit zorgaanbieders naar de buurtteams is helaas lager uitgevallen dan aanvankelijk 
gepland. Een deel van de medewerkers heeft op het laatste moment gekozen voor een andere baan en 
ook de uitgestelde inkoop aanvullende Wmo maakt dat er aanbieders zijn waarbij het personeel (nog) 
niet is overgegaan.  
 
We houden er rekening mee dat het risico op personeelstekorten zich in 2022 verder kan aandienen. In 
oktober is een onderzoek uitgevoerd naar de wervingsbehoefte bij buurtteams. De conclusie is dat in de 
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komende maanden nog zo’n 120 FTE nodig is. Dit ligt in lijn met de opbouw van de buurtteams in het 
eerste jaar tot 1 april 2022, gekoppeld aan de transitie van cliënten. Als deze niet tijdig opgevuld raakt 
vormt dat een risico voor de transitie van cliënten, mogelijke wachttijden en de werkomstandigheden 
van het huidige personeel.  
Om dit te voorkomen hebben de buurtteamorganisaties hun krachten gebundeld en werken zij aan een 
gezamenlijke wervingscampagne, naast eigen werving. Daarnaast wordt er door de buurtteams 
invulling gegeven aan een programma om het huidige personeel te behouden.  
 
We volgen deze inzet en de effecten van werving op de voet om vervolgens te kunnen bepalen of het de 
buurtteams lukt om de transitie van cliënten, die samenhangt met de beschikbaarheid van personeel, op 
verantwoorde wijze te doen. Indien nodig zullen we bijsturen. Daarmee willen we ook voorkomen dat de 
wachttijden oplopen of er te veel wisselingen van begeleiders gaan plaatsvinden. 
 

2. Daling instroom in de curatieve schuldhulpverlening 
We zien sinds de start van de buurtteams een dalende instroom in de curatieve schuldhulpverlening. We 
onderzoeken in nauw overleg met de buurtteams de oorzaak van deze trend. Een mogelijkheid is dat op 
sommige plekken de doorstroom vanuit de generieke intake naar de meer specialistische hulp bij 
financiële problemen nog niet goed op orde is. De verhouding tussen de brede intake en het signaleren 
van financiële problemen is één van de transformatieopgaven van de buurtteamorganisaties. 
Tegelijkertijd zien we deze dalende trend ook landelijk, waar de cijfers van halverwege 2021 ook al een 
daling van 4% laten zien1. De daling in Amsterdam, op basis van recentere cijfers t/m oktober 2021, zal 
naar verwachting aan het einde van het jaar tussen de 9% en 15% uitkomen.  
Andere oorzaken die een rol kunnen spelen, zijn de piek in gestarte trajecten vlak voor de start van de 
buurtteams en de beperktere mogelijkheden voor spontane fysieke inloop bij financiële spreekuren dit 
jaar. Overigens is van belang te vermelden dat vragen en meldingen over beginnende geldproblemen, 
die we zien bij sociaal raadslieden en in de aanpak vroeg signalering, niet teruglopen. In 2021 hebben de 
buurtteams t/m oktober ruim 15.000 meldingen van betalingsachterstanden ontvangen. Ongeveer 
driekwart van deze meldingen leidt tot contact met een Amsterdammer om ondersteuning aan te 
bieden bij (beginnende) geldproblemen. 
 

3. Toeloop in combinatie met veelheid van nieuwe verwachtingen 
Ook gedurende het derde kwartaal is het buurtteam goed gevonden door Amsterdammers met 
uiteenlopende ondersteuningsvragen. Dat is aan de ene kant een succes, en tegelijkertijd loopt ook de 
werkvoorraad en werkdruk op voor medewerkers binnen de buurtteams. Dit kan mogelijk verklaard 
worden door: de nieuwe en brede opdracht aan de buurtteams zorgt voor veelzijdige toeloop, de 
versoepelde corona maatregelen in die periode, ondersteuning aan slachtoffers van de toeslagenaffaire 
(zie de toelichting in het onderstaande kader) en de (publieks)communicatie over de start van de 
buurtteams.  
 
Ook de groep Amsterdammers met een urgente woonvraag en ‘onbegrepen gedrag’ (zie de toelichting 
in het kader over de ondersteuning aan dak- en thuislozen) wordt genoemd als een groep die heeft 
gezorgd voor een verhoogde werkdruk bij enkele buurtteams. 

                                                                    
1 https://www.divosa.nl/nieuws/monitor-schuldhulpverlening-coronatijd-juli-en-augustus-2021-beeld  
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Toeslagenaffaire  
Het aantal Amsterdammers dat zich als gedupeerde heeft gemeld in Amsterdam is fors, 4.832 op dit 
moment. Daarvan hebben de buurtteams er 2.902 benaderd en 1.840 bereikt (cijfers 1 november 2021). 
Ouders kunnen zich melden tot en met 2023 en het aantal potentieel gedupeerden blijft dus continu oplopen, 
wel zien we, conform het landelijk beeld, dat de nieuwe aanwas vermindert. De aantallen potentieel 
gedupeerde ouders per buurtteam verschillen aanmerkelijk. Met name in Zuidoost is de opgave groot, met 
meer dan een derde van de aanmeldingen. Alle buurtteamorganisaties zetten zich onverminderd hard in om 
gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire te ondersteunen. De buurtteams nemen met alle ouders contact 
op om de brede ondersteuning op 5 leefgebieden aan te bieden. Buurtteamorganisaties kunnen voor hun 
ondersteuning bij de hersteloperatie extra capaciteit inzetten. De financiering die daarvoor beschikbaar is, 
wordt gebaseerd op de aantallen ouders en via een specifieke uitkering vergoed door het Rijk.  
De buurtteams bellen zo snel mogelijk de gedupeerde ouders, maar ze doseren het beltempo waar dat nodig 
is om direct na het eerste contact de gewenste begeleiding te kunnen bieden. Indien nodig wordt er 
samengewerkt met het gemeentelijke Doorbraakteam. Het uitgangspunt is dat binnen een week een intake-
afspraak plaats moet kunnen vinden. Gezien de hoge aantallen gedupeerden vraagt het veel van de 
buurtteams om alle Amsterdammers waarvan we de gegevens ontvangen te benaderen. De verwachting is 
dat in december de private schuldenaanpak van start gaat. Dit betekent dat ouders de komende tijd de 
ondersteuning van de buurtteams nodig hebben om hun schuldenoverzicht in te dienen. Voor veel ouders is 
het oplossen van hun schulden één van de belangrijkste onderdelen van het herstel. Het college houdt hierbij 
nauw vinger aan de pols bij de buurtteamorganisaties of er knelpunten in capaciteit ontstaan en wat er nodig 
is om het werk goed te kunnen doen. Daarbij is het benaderen van Amsterdammers in de 
wanbetalersregeling een aandachtspunt. Het lukt een aantal buurtteamorganisaties met hoge aantallen 
gedupeerde ouders onvoldoende om naast de inzet op de toeslagenaffaire en de andere 
vroegsignaleringsmeldingen, ook de wanbetalersaanpak op niveau te houden. Het college maakt zich zorgen 
over aanvullende regelingen die het Rijk aangekondigd heeft2 voor ex-partners, kinderen en gedupeerden van 
andere toeslagen. Het college sluit zich hiermee aan bij het standpunt van de VNG dat hoewel het van groot 
belang is dat ook aan deze groepen recht wordt gedaan, een pas op de plaats nodig is3.  
De grote inzet van de buurtteams om gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire te ondersteunen komt ook 
aan de orde in het werkbezoek bij de buurtteams in januari 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/29/nieuwe-regelingen-gedupeerden 
3 https://vng.nl/sites/default/files/2021-10/vng-reactie-hersteloperatie-kinderopvangtoeslagen-291021.pdf 
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Dak- en thuislozen  
Tijdens de raadscommissie ZJS van 24 juni 2021 is op een vraag van het lid Van der List (GL) toegezegd u te 
informeren over de ondersteuning die de buurtteams kunnen bieden aan dak- en thuislozen. Dit gezien de 
grote toeloop bij het buurtteam, iets wat in het bijzonder speelt bij buurteam Centrum en buurteam Zuidoost.  
Het buurtteam richt zich in eerste instantie op het ondersteunen van economisch daklozen, inclusief 
gezinnen, die geen beroep kunnen doen op de maatschappelijke opvang. Buurtteams kunnen deze mensen 
met een huisvestingsvraag helpen bij hun zoektocht naar oplossingen, hen in contact brengen met de juiste 
instanties uit het woon- en inkomensdomein en indien nodig ondersteuning (voorheen Ambulante 
Ondersteuning) bieden. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Regenboog Groep en cliëntondersteuners 
van de Straatalliantie. Het buurtteam speelt hiermee een grote rol in het voorkomen van dakloosheid en het 
voorkomen van de instroom in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW), door het 
inzetten van alternatieve oplossingen op het domein wonen. Tegelijkertijd moet worden erkend dat de 
ondersteuningsmogelijkheden op het domein wonen beperkt zijn gezien de huidige woningmarkt.  
Het buurtteam draagt de doelgroep dak- en thuislozen met complexere zorgvraag (OGGZ) of bestaand 
specialistisch netwerk (bv het Veldwerk voor jongvolwassenen), over aan een van de partners die deze 
mensen het beste kan ondersteunen. Bijvoorbeeld een zorgpartner van Amsterdam Extra 
(samenwerkingsverband van de aanbieders MOBW). Wat de buurtteams niet kunnen, is mensen een 
(tijdelijke) woonplek aanbieden. Deze bevoegdheid blijft alleen bij de GGD, die beslist over toelating tot 
noodopvang en een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang.  
 
Bovenstaande is nog in ontwikkeling. Ieder buurtteam heeft of krijgt een aandacht functionaris wonen & 
dakloosheid, met expertise op het woongebied en kennis van de sociale kaart rondom dakloosheid. Deze 
medewerkers vormen een vraagbaak voor hun teamgenoten. In de eerste helft van 2022 wordt deze groep 
geschoold. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen houden we de toegang tot 
maatschappelijke opvang van de GGD op de Jan van Galenstraat geopend voor Amsterdammers tot dat het 
buurtteam deze verantwoordelijkheid kan overnemen. De dienstverlening van WPI voor het aanvragen van 
een briefadres en daklozenuitkering zal hier ook in de toekomst blijven. 

 

 
4. Wachttijden  

Er wordt door de buurtteamorganisaties alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het buurtteam 
laagdrempelig toegankelijk is en Amsterdammers zich altijd welkom voelen. Het eerste contactmoment 
is van belang, voor het vertrouwen tussen de medewerker en de Amsterdammer. Op dit moment lukt 
het niet altijd om direct na de eerste aanmelding een gesprek te laten plaatsvinden. De eerste cijfers 
laten zien dat er in alle stadsdelen sprake is van een wachttijd. De wachttijd varieert van 10 tot 18 dagen. 
Gemiddeld is dit op dit moment 12 à 13 dagen. Gezien de toeloop en de opstartfase waarin de 
buurtteams, baart deze wachttijd ons niet direct zorgen. We zien dat de buurtteams er alles aan doen 
om de wachttijd te beperken en het welkomstgevoel desondanks te kunnen garanderen.  
 
Tegelijkertijd  beseffen we ons hoe belangrijk het wegnemen van wachttijden is om laagdrempelig 
toegankelijk te zijn voor de buurtteams. In het bijzonder daar waar gezondheidsverschillen al groot zijn. 
We zijn dan ook intensief in contact met de buurtteams over deze wachttijd. Wel hebben we de afspraak 
gemaakt met buurtteams dat we te alle tijden willen voorkomen dat de wachttijden consequenties 
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hebben voor urgente ondersteuningsvragen. Daarnaast is een vast onderwerp op de agenda van 
prestatiedialogen met alle buurtteamorganisaties afzonderlijk, om te kunnen bijsturen wanneer de 
wachttijd geen positieve trend laat zien.  
 
Zorgvuldig faseren: de ontwikkelagenda 2022  
Naar aanleiding van de vorige raadsbrief over de buurtteams van 7 juli 2021 hebben wij in de commissie 
ZJS op 23 september 2021 en de raad van 11 november 2021 uitvoerig met u gesproken over de druk op 
de buurtteams en medewerkers. U heeft ons gevraagd welke mogelijkheden er zijn om te verlichten.  
 
Om hier invulling aan te geven hebben we de afgelopen maanden samen met de buurtteams gekeken 
wat er nodig is om enerzijds de werkdruk kunnen verminderen en anderzijds wel degelijk stappen te 
zetten in het kader van de transitie en transformatie. Daartoe hebben we een ontwikkelagenda 
opgesteld voor het komend jaar; een jaarplan. Waarbij de focus in 2022 ligt op het realiseren van een 
‘een sterke basis’, met nadruk op bouwen van het fundament voor de transformatie. Denk hierbij aan:  

 Opbouwen van teams, teambuilding en scholing van (nieuwe) medewerkers volgens de nieuwe 
integrale en uniforme werkwijze ‘de Amsterdamse Maatwerkmethode;  

 Afronding van de transitie van cliënten en personeel;  
 Inrichten van locaties;  
 Functioneren van de basisprocessen, van aanmelding tot integrale ondersteuning; 
 Versterken van de samenwerking met partners die onmisbaar zijn voor de beoogde 

stelselwijziging: het OKT, de sociale basis, partners bestaanszekerheden (WPI, Wonen), de 
medische eerste lijn en de aanvullende ondersteuning Wmo;  

 Investeren in het op orde krijgen van datakwaliteit en het ontsluiten van informatie;  
 Verder opbouwen en borgen van de inzet van ervaringsdeskundigheid;  
 Organiseren van cliëntenparticipatie en het meten van cliënt tevredenheid.  

 
De agenda voor 2022 vormt de eerste bouwsteen voor een gezamenlijke ontwikkelagenda. Onderdeel 
hiervan is dat we verder vooruit gaan kijken en mijlpalen voor de opvolgende jaren formuleren. Daarbij 
leert de ervaring van afgelopen jaar ons dat het van belang is om bovengenoemde ijkpunten te 
monitoren en tegelijkertijd flexibel te blijven om aan te kunnen sluiten op de dagelijkse praktijk.  
 
Consequenties fasering  
De ontwikkelagenda 2022 betekent ook dat we keuzes maken, doseren en faseren op onderdelen, 
bijvoorbeeld:  

 
1. Samenwerking met partners:  

In de samenwerking met partners is gekeken hoe we de verschillende veranderingen goed kunnen 
doseren en faseren. Niet alleen de buurtteams zijn nog volop in ontwikkeling. Ook bij partners is het 
druk. Daarnaast heeft de uitgestelde gunning van de aanvullende ondersteuning Wmo de samenwerking 
in sommige domeinen bemoeilijkt.  
 
In 2021 -2022 ligt de focus op het creëren van een goede basis voor samenwerking tussen het buurtteam 
en haar netwerkpartners. Zodat het buurtteam haar partners weet te vinden en vice versa, en er een 
structuur staat waarin signalen gedeeld kunnen worden, lessen getrokken kunnen worden en indien 
nodig kan worden bijgestuurd. Tegelijkertijd kan de intensiteit van de samenwerking met verschillende 



 Gemeente Amsterdam Datum  
Pagina 8 van 17 

partners in deze fase verschillen. In 2022 besteden we in het bijzonder aandacht aan de partners die 
voorwaardelijk zijn voor ‘een sterke basis’, te weten de sociale basis, het OKT, gespecialiseerde partners 
voor wie het buurtteam een rol in de toegang vervuld of gaat vervullen en bestaanszekerheidspartners. 
En daaraan toegevoegd de samenwerking met partners schuldhulpverlening, de partners die 
voorwaardelijk zijn voor de aanpak dak- en thuisloosheid en de partners in de medische eerste lijn in het 
kader van het programma Amsterdam Vitaal en Gezond, wat volgt uit prioriteiten die voortkomen uit 
het coalitieakkoord en beleidsnota’s. 
Met deze zes domeinen/partners is en wordt het komende jaar niet alleen geïnvesteerd in elkaar leren 
kennen en weten te vinden maar wordt in 2022 ook een stap gezet in de transformatie-opgave.  
 

2. Het buurtteam als 1e aanspreekpunt en toegang tot de aanvullende Wmo 
De ambitie van de doorontwikkeling sociaal domein is om een eenvoudiger stelsel te creëren, waarbij 
het buurtteam en OKT de toeleiding en toegang bieden naar respectievelijk de aanvullende Wmo en 
specialistische Jeugdhulp. Aanvankelijk is ervoor gekozen om de buurtteams vanaf de start deze 
(nieuwe) toegangsrol volledig te laten vervullen. Echter rondom de start van de buurtteams werd 
duidelijk dat de veelheid aan nieuwe taken voor te veel onduidelijkheid en belasting van medewerkers 
van het buurtteam zorgde. Dit zou ten koste kunnen gaan van de ondersteuning van de Amsterdammer. 
Om dit te voorkomen is in gezamenlijkheid besloten om de nieuwe toegangsrol van het buurtteam in de 
toegang tot Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en Dagbesteding gefaseerd in te voeren, 
om medewerkers gelegenheid te bieden om kennis en ervaring op te doen en haar nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden alvorens de verantwoordelijkheid voor de toegang wordt overgedragen. 
Tot slot kiezen we ervoor om in het komende jaar geen nieuwe werkwijzen en processen te ontwerpen. 
De nadruk ligt in 2022 op het verhelderen en goed implementeren van bestaande processen. Samen met 
medewerkers gaan we op zoek naar waar vragen zitten en waar verheldering nodig is en natuurlijk 
voeren we daarbij essentiële verbeteringen door.  
 
Met deze ontwikkelagenda voor 2022 is een gezamenlijk pad uitgestippeld voor het komende jaar. We 
hebben er vertrouwen in dat we met de uitvoering van het jaarplan komen tot een sterke basis en er een 
infrastructuur voor (door)ontwikkeling wordt gebouwd, dat op de juiste wijze balanceert tussen hoge 
ambities en de (on)mogelijkheden van de dagelijkse praktijk.  
 
Motie Ervaringsdeskundigheid in de buurtteams 
De inzet van beroepsmatige ervaringsdeskundigen in het sociaal domein is een relatief nieuw fenomeen. 
Dat geldt in het bijzonder voor de buurtteams, met een specifieke ontwikkelopdracht met betrekking 
tot de inzet van ervaringsdeskundigheid. Verschillende buurtteamorganisaties hebben inmiddels 
beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen in dienst genomen en andere werken met 
gedetacheerde ervaringsdeskundigen, vrijwilligers of stagiaires. In totaal werken er nu zo’n 15 
ervaringsdeskundige medewerkers voor de buurtteams. Eén van de ervaringsdeskundigen beschrijft zijn 
rol als volgt: 
 
“Ik zie mijzelf als een hoop-verlener. In dit werk is het belangrijk dat we de mens zien. Ik zie dat de rol van 
ervaringsdeskundigen een toegevoegde waarde heeft. Als mensen de moed hebben om het buurtteam binnen te 
stappen en om hulp vragen, is het belangrijk dat tegen ze te zeggen. Dat ze daarmee een eerste belangrijke stap 
hebben gezet. En ik kan dat zeggen omdat ik het zelf heb meegemaakt.”  
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Op basis van intervisie en andere bijeenkomsten signaleert het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis 
(ANE) dat het ervaringsdeskundigen ook hier en daar nog een zoektocht is. De komende periode wordt 
de rol en positie van ervaringsdeskundigen binnen de buurtteams verder ingevuld, in lijn met de motie 
795_21 van de leden Van Pijpen, La Rose, Warmerdam en Kiliç inzake ervaringsdeskundigheid in de 
Buurtteams die is aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad op 11 november 2021, bij de 
behandeling van agendapunt 42 ‘Kennisnemen van de raadsinformatiebrief eerste ervaringen 
buurtteams Amsterdam’.  Hierin wordt aan het college gevraagd om er zorg voor te dragen dat:  
 

 Elke buurtteamorganisatie ervaringsdeskundigen in dienst nemen die samenwerken met de 
Buurtteam professionals;  

 Deze ervaringsdeskundigen zijn geschoold als ervaringsdeskundige;  
 In de leertrajecten die opgezet worden voor de buurtteams een vorm te bedenken waarin er in 

tandems samen wordt opgetrokken door de buurtteamprofessional en ervaringsdeskundigen.  
 
De motie is in lijn met de ontwikkelopdracht van de buurtteams en wordt als volgt ingevuld: De ambitie 
is dat het merendeel van buurtteamorganisaties ervaringsdeskundigen in dienst hebben. Daar waar dit 
niet het geval is wordt in de prestatiedialogen samen met de buurtteamorganisatie gekeken hoe hier op 
korte termijn invulling aan gegeven kan worden. De ervaringsdeskundigen worden geschoold met o.a. 
de praktijkopleiding ‘ervaringsdeskundige medewerker in een buurtteam’. We gaan onderzoeken hoe 
het werken in tandems, waarbij samen wordt opgetrokken door de buurtteamprofessional en 
ervaringsdeskundigen, daarin vormgegeven kan worden.    
 
Ontwikkelingen Buurtteam Amsterdam, november 2021 
Als bijlage hebben we een overzicht gemaakt met overige, meer specifieke, informatie over de 
belangrijkste ontwikkelingen bij Buurtteam Amsterdam de afgelopen maanden rond de thema’s:  
 

1. Transitie van cliënten 
2. Samenwerking met partners 
3. Informatievoorziening (IV/ICT) 
4. Cliëntervaring en medezeggenschap 
5. Communicatie 
6. Integraal werken en de Amsterdamse Maatwerkmethode 
7. Schuldhulpverlening als integraal onderdeel van het hulpaanbod 
8. Maatwerkbudget en Mini-Maatwerkbudget 

 
 
Tot slot  
Wij willen graag samen met u de ontwikkeling van de buurtteams nauwkeurig volgen, om er samen met 
u voor te zorgen dat de doorontwikkeling sociaal domein, met daarin de rol van de buurtteams, 
succesvol gaat zijn.  
 
In het geplande werkbezoek op 28 januari aanstaande wordt u door de buurtteams nader geïnformeerd 
over de ontwikkelingen én de dagelijkse praktijk. Daarnaast zullen we komend jaar, ook voor de nieuwe 
gemeenteraad, nogmaals werkbezoeken organiseren. Vanaf 2022 zullen wij u halfjaarlijks informeren 
over de voortgang van de buurtteams. 
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We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  

Met vriendelijke groet,  
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam 
 

 
Simone Kukenheim     Marjolein Moorman  
Wethouder Zorg     Wethouder Armoede en Schuldhulpverlening  
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BIJLAGE 1: Ontwikkelingen Buurtteam Amsterdam, november 2021 
 

1. Zorgvuldige transitie van cliënten 
In de vorige raadsbrief informeerden wij u over de transitie van cliënten. Destijds had een overgang 
plaats gevonden op 1 april en 1 juni en werd het volgende overdrachtsmoment aangekondigd voor 
oktober. Inmiddels heeft op 1 oktober de volgende overdracht plaatsgevonden van circa 800 cliënten en 
21 FTE-personeel vanuit de zorgaanbieders Ambulante Ondersteuning. In het kader van de transitie is 
ernaar gestreefd om de begeleiding door de huidige begeleider zoveel mogelijk te continueren bij de 
buurtteams. Het samen overstappen was echter niet altijd mogelijk doordat er per saldo minder 
begeleiders meegingen, en omdat de begeleiders die overstapten soms naar een ander stadsdeel of 
buurtteam gingen.  
Voor de overdracht van de resterende cliënten die in aanmerking komen voor ondersteuning door het 
buurtteam is een plan van aanpak (transitiestrategie) opgesteld. Met deze strategie koersen we nog 
steeds op een afronding van de transitie op 1 april 2022. Het gaat hierbij nog om zo’n 1.800 cliënten.  
 
Daarnaast loopt nog onderzoek naar de zorgzwaarte van de specifieke (O)GGZ doelgroep in relatie tot 
overdracht naar buurtteams. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek komen we zo tot de 
uiteindelijke nieuwe verhouding in de groep Amsterdammers met Ambulante Ondersteuning, waarbij 
20% Aanvullende individuele ondersteuning ontvangt van een zorgaanbieder en 80% door een 
buurtteam wordt ondersteund. Er is periodiek overleg om de voortgang te volgen en maatregelen in te 
zetten waar nodig en mogelijk. 
 

2. Samenwerking met partners 
Het buurtteam kan het niet alleen. Het succes van de buurtteams hangt mede af van haar partners. 
Immers voor de beoogde stelselwijziging is het buurtteam slechts een schakel in het geheel. Hier onder 
een korte toelichting op waar deze samenwerking staat, welke inspanningen zijn verricht en welke 
stappen in 2022 gezet gaan worden:  
 
Ouder- en Kindteam (OKT) 
De kennismaking op verschillende niveaus tussen de buurtteams en het OKT heeft inmiddels 
plaatsgevonden en bij verschillende buurtteams wordt deelgenomen aan elkaars casuïstiek overleg. De 
wens en wil is er om steeds meer gezamenlijk op te trekken en prioriteit te geven aan de samenwerking, 
wat tevens is vastgelegd in de opdracht aan het Ouder- en Kindteam en in het jaarplan buurtteams. De 
komende tijd wordt dit concreter uitgewerkt, onder meer in een gezamenlijk ontwikkelplan, met daarin 
in het bijzonder aandacht voor de samenwerking bij de doelgroep jongvolwassenen 16-23 en de 
gezinnen. 
 
Sociale basis  
De samenwerking tussen de buurtteams en de sociale basis is onderdeel van de beweging waarbij 
Amsterdammers zorg en ondersteuning vinden in hun eigen netwerk en buurt. Zo licht als kan maar ook 
zo zwaar als nodig. In de maanden voorafgaand aan de start van de buurtteams hebben 
voorbereidingsteams, bestaande uit vertegenwoordigers wijkzorg, buurtteams, sociale basis, stadsdeel 
en netwerkpartners met elkaar gewerkt aan eenduidige samenwerkingsafspraken. Daarnaast wordt er 
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geëxperimenteerd met het versterken van de samenwerking tussen Buurtteams en Sociale Basis. In 
2022 gaan we verder op deze ingeslagen weg en wordt ook de samenwerking met de sociale basis Jeugd 
en het OKT verder geïntensiveerd.  
 
WPI  
Vanaf 1 april zijn klantmanagers en inkomensconsulenten van de Gemeente Amsterdam, directie Werk, 
Participatie en Inkomen aangesloten bij de 33 buurtteams. Zij werken samen met de 
buurtteamcollega’s, nemen deel aan de casuïstiekbesprekingen en sluiten bij een aantal buurtteams ook 
aan bij de instroom overleggen. Zij krijgen hierbij uiteenlopende vragen rondom; aanvraag 
levensonderhoud en bijzondere bijstand, de woonkostentoeslag, verhuiskostenregeling, mogelijkheden 
werk voor jongere met autisme, starten eigen bedrijf, Tozo, inkomstenverrekening, beslag en 
vorderingen, samenloop van uitkeringen, mogelijkheden re-integratie, loonwaarde en 
opleidingstrajecten. 
 
Uit de registratie van WPI kunnen we opmaken dat er d.d. 15 oktober 2021, 395 keer sprake is geweest 
van een vorm van samenwerking tussen medewerkers buurtteam en WPI rondom een Amsterdammer, 
waarvan inmiddels 90 samenwerkingen zijn beëindigd. 24 Amsterdammers hebben informatie en advies 
ontvangen van het buurtteam, 39 Amsterdammers hebben kortdurende ondersteuning gehad en bij 27 
Amsterdammers is om wisselende redenen de samenwerking niet tot stand gekomen. Van de lopende 
305 samenwerkingen worden 193 Amsterdammers ondersteund door het buurtteam. 
 
Wonen 
De buurtteams vervullen een belangrijke rol op het gebied van bestaanszekerheden, waaronder wonen. 
Om deze reden zijn de buurtteams voorzien van informatie en instrumenten op het domein Wonen. Zij 
kunnen gebruik maken van de Woonwaaier, een Woonvragen wegwijzertabel en vaste contactpersonen 
bij samenwerkingspartners zoals !Woon en de corporaties. Om de buurtteams bij hun start niet te 
overladen met kennis en informatie om woonvragen (preventief) op te lossen, zijn we al in 2020 
begonnen om zogenaamde Woonwaaier Workshops aan te bieden aan toekomstige 
buurtteammedewerkers. Deze workshops waren een begin van de kennismaking en samenwerking 
tussen het buurtteam en de Wonen-partners, zoals het Meldpunt Zorg en Woonoverlast, de corporaties, 
ambulante ondersteuners, stichting !Woon en WPI.  
 
Hoewel we inzetten op preventie en alternatieve woonoplossingen komen Amsterdammers ook naar 
het buurtteam met vragen over urgenties. De buurtteams en het Sociaal Loket weten elkaar hierbij 
steeds beter te vinden. Bij complexe huisvestingsproblematiek benadert het buurtteam de 
medewerkers van de afdeling Wonen Gemeente Amsterdam. Andersom biedt het buurtteam 
ondersteuning bij het verzamelen van documenten voor de urgentie aanvraag. Als iemand niet voor 
urgentie in aanmerking komt, wordt het buurtteam erbij gehaald voor de ondersteuning.  
 
2022 willen we benutten om de aandacht functionaris wonen & dakloosheid bij de buurtteams 
voldoende te faciliteren d.m.v. een scholingsprogramma zodat de kennis over woonvragen en de routes 
naar de samenwerkingspartners Wonen duidelijker en eenvoudiger wordt. In 2022 heeft het team 
urgenties van de gemeente Amsterdam extra capaciteit beschikbaar die de schakel tussen team 
urgentieverlening en de aandacht functionaris wonen & dakloosheid buurteams kan helpen vormgeven 
en verbeteren.  
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Medische 1e lijn  
Op dit moment wisselt de mate van samenwerking tussen huisarts en buurtteam in de stad. 
Ook verschilt de manier waarop er samenwerking gezocht en gevonden wordt. Het ontbrak aan een 
aantal basisafspraken die stads breed gelden en zorgen voor uniformiteit. De Amsterdamse 
Huisartsenalliantie en de buurtteams hebben daarom met ondersteuning van Elaa een stads 
brede basis-set aan samenwerkingsafspraken ontwikkeld en vastgesteld en richten zich de komende 
periode op de implementatie hiervan. Hiertoe behoren onder andere het werken met vaste 
contactpersonen, afspraken over aanmelden en het terugkoppelen na een doorverwijzing. Bij het 
ontwikkelen van de samenwerkingsafspraken wordt voortgebouwd op de huidige afspraken 
tussen Ouder- en Kindteams en huisartsen 
 

3. Informatievoorziening (IV/ICT) 
De implementatie van een geïntegreerde IV-ondersteuning is één van de pijlers in de ontwikkeling van 
de buurtteams. Naast uniformiteit in processen, beperkte administratieve last en vergelijkbare 
monitoring- en sturingsinformatie willen we een eenduidige en doeltreffende voorziening en een 
eenvoudig(er) applicatielandschap realiseren. Een van de uitdagingen hierbij is het borgen van privacy 
voorwaarden bij de vastlegging van persoonsgegevens. De implementatie van het Informatiesysteem, is 
vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke bedoeling om de buurtteams er in 2021 mee te laten 
werken. Op dit moment wordt door buurtteams en gemeente samengewerkt aan een 
implementatieplan, op basis waarvan bepaald wordt wat een haalbare implementatiedatum is. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de grote opgave waar de buurtteams op dit moment voor staan en wordt 
gezocht naar een haalbare fasering voor betrokkenen. 
Totdat de nieuwe applicatie is geïmplementeerd gebruiken de buurtteams de oude systemen en hebben 
we afspraken gemaakt over optimalisatie van de registratie. De kwaliteit van de beschikbare informatie 
voor de gemeente blijft hierdoor zoveel mogelijk geborgd. 
Naast de implementatie van het nieuwe IV-systeem bij de buurtteams, speelt dat ditzelfde IV-systeem 
ook geïmplementeerd wordt bij de zorgaanbieders Wmo. De voorbereidingen gebeuren in samenhang. 
 

4. Cliëntervaring en medezeggenschap 
Momenteel wordt het eerste cliënt ervaringsonderzoek opgestart in samenwerking tussen de 
gemeente, buurtteams en Cliëntenbelang Amsterdam. Daarnaast zullen de buurtteamorganisaties in 
2022 ook hun eigen cliënt ervaringsonderzoek vormgeven. Hiervoor wordt een variëteit aan 
instrumenten en/of structuren bij de buurtteamorganisaties gebruikt.  Voorbeelden zijn: 
Cliëntenparticipatie, Cliëntenraad, cliëntenpanels.  Hierover informeren wij u bij de volgende update.  
 
Daarnaast kennen alle buurtteamorganisaties hun eigen klachtenprocedure. In totaal zijn er 48 klachten 
bij de buurtteamorganisaties geregistreerd binnen in de periode april tot augustus. Deze klachten 
gingen over de duur van het traject, waar ook wachttijden en telefonische bereikbaarheid onderdeel van 
uit maken, bejegening en over de procedures. Al de 48 klachten zijn adequaat afgehandeld, zo blijkt uit 
de klachtenrapportages. 
 

5. Communicatie – vindbaar en laagdrempelig 
Vanaf de start van de buurtteams op 1 april is op het gebied van communicatie verder gebouwd op wat 
vóór 1 april is opgezet. De focus daarbij ligt op: uniformiteit, herkenbaarheid in boodschap, taal, beeld 
en middelen vanuit de zeven buurtteamorganisaties.  
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Er is in de communicatie oog voor diversiteit, om Amsterdammers van verschillende geloven, etnische 
afkomst, van verschillende sociaaleconomische afkomst en seksuele oriëntatie aan te spreken en 
bereiken. De algemene folder is in het Nederlands en Engels beschikbaar en er zijn diverse themafolders 
zoals voor geld en jongeren en Jongeren Financieel Café. En zo bereiken we stap voor stap al die 
Amsterdammers die zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewust informeren we geleidelijk in 
toenemende mate Amsterdammers. De ontwikkelingen bij de buurtteams zijn daarbij leidend, we gaan 
geen campagne voeren als buurtteamorganisaties extra toestroom nog niet voldoende aankunnen.  
 

6. Integraal werken en de Amsterdamse Maatwerkmethode 
Met het vormen van de buurtteams komen verschillende werksoorten en disciplines bij elkaar in één 
organisatie en één team. We hebben geïnvesteerd in het eenvormig en eenduidig maken van de 
werkwijzen van de buurtteams, om zo de Amsterdammer integraal te kunnen ondersteunen.  
In de voorloper van de buurtteams (de verbondsteams) is door de professionals zelf deze gezamenlijke, 
domein overstijgende werkwijze ontwikkeld: de ‘Amsterdamse Maatwerk Methode’  
Maatwerk is een van de kernwaarden van de buurtteams: de vraag van de Amsterdammer centraal te 
stellen en niet het aanbod, de regels en de procedures. Door uit te gaan van de vraag van de 
Amsterdammer sluit de hulp en ondersteuning beter aan, is die doeltreffender en in praktijk ook vaak 
simpeler en goedkoper. Maatwerk is dus onderdeel van het centrale gedachtengoed van de buurtteams 
en kent meerdere verschijningsvormen: o.a. 

 Het - indien nodig - toepassen van de ruimte binnen de bestaande wet- en regelgeving, binnen 
het eigen domein. 

 Het maken van een onderbouwde uitzondering ten opzichte van de bestaande kaders (en een 
integrale afweging over de domeinen heen).  

We zijn er trots op dat we vanuit de praktijk een werkwijze hebben ontwikkeld die bijdraagt aan de 
onderlinge samenwerking tussen professionals en hiermee de integrale dienstverlening. Op dit moment 
zijn alle buurtteams actief bezig om zich deze werkwijze in de dagelijkse praktijk eigen te maken, en een 
gezamenlijk formeel leerproces te ontwikkelen. In elk buurtteam werken procesbegeleiders die in het 
werk het leerproces helpen vormgeven, en zijn er maatwerkcoaches (in opleiding) die het team helpen in 
complexe of vastgelopen casuïstiek. 
 

7. Schuldhulpverlening als integraal onderdeel van het hulpaanbod  
Schuldhulpverlening is specialistisch van aard, maar maakt onderdeel uit van de integrale werkwijze van 
de buurtteams. Dit is van groot belang, omdat we zien, onder andere in de recente Schuldenmonitor van 
Onderzoek, Informatie en Statistiek, dat schuldenproblematiek sterk samenhangt met problemen op 
andere leefdomeinen, zoals gezondheid. In het eerste halfjaar van de buurtteams is veel aandacht 
uitgegaan naar het goed inrichten van de wisselwerking tussen brede hulp en specialistische financiële 
hulpverlening. De daling in de instroom in curatieve trajecten houdt hier mogelijk verband mee.  
Daarnaast ligt de focus op de kwaliteit van hulpverlening, waarbij het leveren van maatwerk en een 
stress-sensitieve dienstverlening voorop staat. Toch zien we relatief veel uitval. Het percentage 
Amsterdammers dat de doelen uit het schuldhulpplan behaalt, is ongeveer 55%. In 2021 hebben 
gemeente en buurtteamorganisaties verbeterafspraken gemaakt en de focus op het voorkomen van 
uitval aangescherpt.  
Naast het brede buurtteamaanbod blijven gerichte aanpakken voor speciale doelgroepen bestaan. Per 1 
januari 2022 worden ook jongerenschuldhulpverleners formeel onderdeel van de 
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buurtteamorganisaties. De borging van de intensieve jongerenschuldhulpverlening (IJSHV) binnen de 
buurtteamorganisaties wordt vastgelegd in een actieplan. Daarbij gebruiken we de overgangsperiode 
om de huidige aanpak goed tegen het licht te houden en te verbeteren. In 2021 zien we qua aantallen 
gestarte schuldhulptrajecten voor jongeren een trend gelijk aan andere groepen: wel veel vragen over 
beginnende geldproblemen, maar een daling in het aantal gestarte curatieve trajecten. Ook valt op, 
voor jongeren evenals voor de gehele groep, dat het gemiddeld schuldbedrag flink daalt. Van rond de 
€26.000,- de afgelopen jaren is het gemiddeld schuldbedrag dit jaar ongeveer €21.000,-. Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn coulance bij schuldeisers en beter betaalgedrag, beide als gevolg van de 
coronacrisis.  
 

8. Maatwerkbudget en Mini-Maatwerkbudget 
De buurtteams hebben de beschikking over Mini-Maatwerkbudget. Dit is een regelvrij budget waarmee 
de medewerkers Amsterdammers kunnen ondersteunen met een kleine uitgave (denk aan een 
metrokaartje voor een belangrijke afspraak of de aanschaf van een matras om op te slapen) om een 
noodsituatie op te lossen of perspectief te bieden. In Nieuw-West en Zuidoost zijn alle medewerkers 
ondertussen aangesloten en in de andere stadsdelen wordt daar hard aan gewerkt. Vergeleken met 
andere teams die het Mini-Maatwerkbudget tot hun beschikking hebben de buurtteams er nog maar 
beperkt gebruik van gemaakt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de opstartfase waarin het 
buurtteam zich bevindt of omdat zij gebruik maken van specifieke eigen fondsen. De 
maatwerkoplossingen waar een groter budget voor nodig is, zijn toegankelijk via het gemeentelijk 
Doorbraakteam. In 2022 wordt het inzetten van maatwerkbudget en mini-maatwerkbudget verder 
gestimuleerd. 
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BIJLAGE 2: Motie van de leden Van Pijpen, La Rose, Warmerdam en Kiliç inzake 
ervaringsdeskundigheid in de Buurtteams 
 
Datum raadsvergadering 11 november 2021 
Ingekomen onder nummer 795 
Status Aangenomen 
Onderwerp Motie van de leden Van Pijpen, La Rose, Warmerdam en Kiliç inzake 

ervaringsdeskundigheid in de Buurtteams 

Onderwerp 

Ervaringsdeskundigheid in de Buurtteams 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:  
 
De Raad, 
 
Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief eerste ervaringen buurtteams Amsterdam 
 
Constaterende dat: 
– de buurtteams per 1 april 2021 van start zijn gegaan en het de intentie is dat ervaringsdeskundigen 

in deze teams een vitale rol kunnen spelen in de hulp aan Amsterdammers; 
– er aan het begin van deze collegeperiode een initiatiefvoorstel ‘HUP ervaringsdeskundigen’ is 

aangenomen4 en hieruit een levendige netwerkcoöperatie is ontstaan: het Amsterdams Netwerk 
Ervaringskennis (ANE)5; 

– in verschillende buurtteams al wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen, maar dit in lang nog niet 
alle buurtteams het geval is en er soms geen plan is hoe deze kennis en expertise duurzaam geborgd 
kan worden; 

– ervaringsdeskundigen niet alleen bewoners kunnen helpen maar ook juist professionals kunnen 
ondersteunen in de transitie naar werken vanuit de leefwereld; 

 
Overwegende dat: 
– het Werkkader van de Buurtteams6, een levend document, voorziet in een leer- en ontwikkeltraject 

waarin de gemeente samenwerkt met de organisaties aan wie voor zes jaar de praktische uitvoering 
van de Buurtteams gegund is; 

– de inzet van ervaringsdeskundigheid wordt in versie 2 van dit werkkader uitgewerkt zal worden; 

                                                                    
4 https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/downloads/newsarticle/Voorstel%20Lene%20Grooten.pdf  
5 https://www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl/ 
6 https://wijknetwerken.amsterdam/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/Definitief-Werkkader-1.1-
Buurtteamorganisasties.pdf 
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– nu al duidelijk is dat het duurzaam maken van ervaringsdeskundigheid binnen de teams een 
complex proces is waarbij drie niveaus (directies van Buurtteam organisaties, teamleiders en 
uitvoerende professionals) tegelijkertijd moeten kantelen. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders 
 
– dat elke buurtteamorganisatie ervaringsdeskundigen in dienst neemt die samenwerken met de 

Buurtteam professionals; 
– deze ervaringsdeskundigen zijn geschoold als ervaringsdeskundige; 
– in de leertrajecten die opgezet worden voor de buurtteams een vorm te bedenken waarin er in 

tandems samen wordt opgetrokken door de Buurtteam professionals en ervaringsdeskundigen. 
 
Indieners 
 
L. Grooten 
N.V.M. la Rose 
S. Warmerdam 
A. Kiliç 
 
 
 


