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Implementatieplan dakloosheid en het buurtteam 
Versie 11 januari 2022  

 

De opdracht 

 

In de zomer van ’21 is vastgesteld dat: 

• Het buurtteam de groep economisch dak- en thuislozen ondersteunt op het gebied van 

wonen en zorg, indien nodig in samenwerking met een partner. De ondersteuning 

rondom het inkomen wordt georganiseerd door de WPI afdeling bijzondere doelgroepen.  

• De ondersteuning aan de groep dak- en thuislozen met complexe OGGZ-problematiek 

draagt het buurtteam voorlopig over aan een specialist. Dit zelfde geldt voor groepen met 

een bestaand specialistische zorgkader zoals jongvolwassenen. Wanneer deze groep zich 

meldt bij het buurtteam zorgt zij voor een warme en zorgvuldige overdracht naar de juiste 

ondersteuning. 

 

(Dreigende) dakloosheid is in iedere situatie anders, ook de ondersteuningsbehoefte verschilt per 

mens. Dit maakt de aanpak, maar ook het veld van betrokken partners zo divers en complex.   

 

Bovenstaande is dan ook nog geen realiteit. Het ondersteunen van dak- en thuislozen vraagt veel. 

De huidige context van woningnood maakt dat van Amsterdammer en professionals die hen 

ondersteunen veel creativiteit wordt gevraagd om een woonoplossing te vinden. Om goede 

ondersteuning te realiseren zijn samenwerkingsafspraken nodig met partnerorganisaties, moeten 

routes inzichtelijk zijn en medewerkers van het buurtteam én de partnerorganisaties hierin 

getraind worden. Daarnaast moet een aantal ontwikkelopgaven worden opgepakt en uitgewerkt 

om dienstverlening aan deze groep Amsterdammers te optimaliseren.  

 

De projectleider vanuit het BTO en gemeente (Zorg) hebben de gezamenlijke opdracht de 

implementatie van deze aanpak vorm te geven, samen met de betrokken partners. Dit 

implementatieplan dient daarvoor als kader.  

 

Wat hebben we gedaan? 

 

Voorjaar – zomer 2021 

• Organisatiestructuur opgezet: projectgroep bestaande uit Buurtteams, OKT, GGD, WPI, 

Wonen, Zorg, Amsterdam Extra (zorgaanbieders) en cliëntondersteuning (Straatalliantie). 

Stuurgroep bestaande uit management betrokken partners en buurtteam bestuurders.  

• Sessies met alle stakeholders om werkveld, doelgroepen en opgaven in kaart te brengen.   

• Een eerste plan op hoofdlijnen opgeleverd, waarin opdracht, ambitie, rolverdeling en 

ontwikkelopgaven zijn omschreven.  Zie bijlage A.   

• Kaders opdracht bestuurlijk vastgesteld in Taskforce Dakloosheid.  

 

Zomer – najaar 2021   

• 3 werksessies georganiseerd met partners uit het domein Wonen, Zorg/Opvang en 

Inkomen1 waarin routes, samenwerkingsafspraken en basisinformatie zijn opgetekend. 

 
1 Woonpartners: Stichting !Woon, woningcorporaties, meldpunt zorg- en woonoverlast, sociaal loket, pilot Wonen 
buiten Amsterdam, de Regenboog Groep.  
Inkomenspartners: Daklozenvakbond (briefadres), HVO Querido (briefadres), WPI bijzondere doelgroepen, WPI 
uit het buurtteam, Jongerenpunt WPI 
Zorgpartners: GGD Vangnet, GGD screeningsbalie, GGD Centrale Toegang volwassenen, jongeren en gezinnen, 
Amsterdam Extra, Veldwerk, de Regenboog Groep.  
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Aan de werksessies hebben altijd buurtteam medewerkers, een medewerker van het OKT 

en een cliëntondersteuner vanuit de Straatalliantie deelgenomen.  

• 1 werksessie georganiseerd met buurtteam medewerkers om opgehaalde informatie te 

bespreken en scholingsbehoefte in kaart te brengen.  

• Alle buurtteam organisaties hebben aandachtsfunctionarissen wonen/dakloosheid 

benoemd. Binnen de buurtteams worden zij gepositioneerd als de medewerkers die 

beschikken over specialistische kennis op dit gebied en hebben een opdracht om deze 

kennis toegankelijk te maken voor hun team.  

• Door middel van bovenstaande sessies is in kaart gebracht welke basiskennis nodig is voor 

alle buurtteam medewerkers en ketenpartners, en welke kennis en expertise nodig is 

zodat de aandachtsfunctionarissen wonen/dakloosheid hun functie kunnen vervullen.  

  

Aan de hand van de opgehaalde informatie is het volgend implementatieplan opgesteld.  

Dit plan kent drie onderdelen: 

1. Vastgestelde samenwerkingsafspraken worden toegankelijk gemaakt en breed 

gecommuniceerd   

2. Het vormgeven aan een programma van workshops voor buurtteam, OKT en 

netwerkpartners 

3. Ontwikkelopgaven  

 

Onderdeel 1: Samenwerkingsafspraken toegankelijk en bekend bij buurtteam en 

netwerkpartners 

 

We hanteren het uitgangspunt dat partners elkaar erbij halen en de Amsterdammer dus niet koud 

doorsturen. Een voorwaarde hiervoor is dat het voor de buurtteam medewerker relatief eenvoudig 

is om andere partijen te consulteren, waar nodig erbij te halen of de Amsterdammer over te 

dragen. 

 

Dit is echter nog niet de praktijk. Simpele zaken als directe contactgegevens zijn nog niet overal 

beschikbaar. Ook zien wij dat medewerkers van verschillende partijen elkaar nog onvoldoende 

kennen en concreter moet worden gemaakt wat zij van elkaar mogen verwachten. Tot slot zijn er 

veel verschillende loketten. Het terugbrengen van deze loketten zal bijdragen aan het versterken 

van de onderlinge samenwerking. De uitwerking van deze punten verdient de komende periode 

veel aandacht.  

 

We hebben daarom met alle betrokken partners basisafspraken gemaakt over de samenwerking 

en ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de afspraak tussen het buurtteam en het OKT.  

Hierbij geldt de basisafspraak dat het buurtteam over bestaanszekerheid gaat en het OKT over 

kind- en opvoedvraagstukken. Wanneer een dakloos gezin aanklopt bij het buurtteam, wordt het 

OKT altijd gevraagd mee te kijken of er iets nodig is voor de kinderen. Andersom betrekt het OKT 

het buurtteam zodra bestaanszekerheden in het geding zijn.   

 

In het eerste kwartaal van 2022 worden deze afspraken visueel vormgegeven en breed 

gecommuniceerd. Op die manier krijgen alle medewerkers binnen de keten op een aantrekkelijke 

en laagdrempelige wijze inzicht in de belangrijkste partners bij de ondersteuning van dak- en 

thuislozen, de afspraken die met hen zijn gemaakt en hoe zij elkaar kunnen bereiken. 

Het gaat hierbij expliciet niet alleen om medewerkers van de buurtteams waarbij deze kennis 

bekend moet zijn. Ook bij netwerkpartners als Amsterdam Extra, de Straatalliantie, Stichting 
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!Woon en WPI moet helder op het netvlies staan wat het buurtteam kan betekenen en waarop 

zijzelf bevraagd kunnen worden door het buurtteam.  

 

Onderdeel dat hierbij in het bijzonder aandacht verdient is het overdragen van informatie. Nu er 

nog geen breed IV-systeem beschikbaar is waarin de buurtteams werken, zijn per partner 

afspraken gemaakt over de manier waarop informatie wordt overgedragen. Deze afspraken 

komen terug in de basisafspraken. Dit is nadrukkelijk geen ideale, maar wel tijdelijke oplossing. 

 

Naast deze informatie, komt ook een basisproces beschikbaar voor ondersteuning bij (dreigende) 

dakloosheid voor alle buurtteammedewerkers. Alhoewel iedere situatie anders is, is er altijd een 

aantal basisstappen dat doorlopen moet worden. Zo is het belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op 

het woonverleden, de inkomenssituatie en de mogelijkheid tot preventie. Juist bij deze doelgroep, 

waarbij de hulpvraag soms verborgen en complex is, is het van belang dat de Amsterdamse 

maatwerkaanpak wordt gevolgd om aan stevige vraagverheldering te doen.  

 

Het gewenste resultaat van onderdeel 1:  
 
1. De opgehaalde basisafspraken met partners worden visueel aantrekkelijk vormgegeven. En 
behelzen:  

a. Wat mag ik van deze organisatie verwachten? 
b. Welke rol heeft deze organisatie in het ondersteunen van de Amsterdammer? 
c. Hoe kunnen we elkaar bereiken?  
d. En op welke manier kunnen we informatie over de Amsterdammer met elkaar 

delen?  
2. Een basisproces dakloosheid wordt beschikbaar gemaakt voor alle buurtteammedewerkers 
3. Deze kennis wordt breed verspreid over management en medewerkers van de betrokken 
partnerorganisaties waaronder het OKT, de buurtteams en waar nodig de Amsterdammer zelf.  
4. Teamleiders van de verschillende organisaties weten wat hen te doen staat als een casus 
vastloopt.    
 
Het informatiemateriaal is in het eerste kwartaal van 2022 gereed. 
Ervaring leert dat het daadwerkelijk implementeren van samenwerkingsafspraken veel 
aandacht en herhaling vraagt, tot de zomer ’22 wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed 
via diverse informatiekanalen. 

 

 

Onderdeel 2: workshops voor buurtteams, het OKT en netwerkpartners  

 

We maken bij de implementatie een onderscheid tussen de kennis die iedere betrokken 

medewerker binnen de keten dak- en thuisloosheid nodig heeft en kennis die de 

aandachtsfunctionarissen wonen & dak- en thuisloosheid nodig hebben. Deze medewerkers 

worden extra “slim” op het gebied van dak- en thuisloosheid. Zij zullen in 2022 een programma 

doorlopen om dit te realiseren. Omdat OKT en het buurtteam rond dakloze gezinnen in sterke 

samenhang werken, richten we ons in deze aanpak ook op de daarvoor aangewezen medewerkers 

van het OKT.  

 

Iedere buurtteamorganisatie heeft inmiddels een aandachtsfunctionaris dak- en thuisloosheid. 

Deze medewerkers hebben de opdracht expertise en contacten op te doen in dit werkveld en deze 

kennis ook beschikbaar te maken voor hun collega’s bij het buurtteam. Bijvoorbeeld door hen te 

wijzen op het beschikbare informatiemateriaal. Vanuit dit project bieden we, in overleg met de 
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aandachtsfunctionarissen, materiaal aan waarmee zij teams kunnen voorlichten, zoals een 

presentatie voor de teamoverleggen.  

 

Om te bepalen waar behoefte aan is, hebben naast de sessies met ketenpartners gesprekken 

plaatsgevonden met de aandachtsfunctionarissen. Deze merkten terecht op dat het niet om een 

scholingsprogramma zou moeten gaan. Dat impliceert dat zij nog niet bekend zijn met de materie 

en de specialist hierin komt onderwijzen. Onze observatie is dat de aandachtsfunctionarissen in de 

regel al behoorlijke kennis hebben. Er is meer behoefte aan het samen met partners leren hoe de 

routes in de praktijk werken, samen slimme oplossingen vinden, meer onderlinge verbinding, 

samen leren van casuïstiek en het uitspreken van verwachtingen naar elkaar. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om in 2022 een aantal workshops te organiseren waar de 

aandachtsfunctionarissen samen met de partners aan deel nemen. Doel van de workshops is naast 

de verdieping van kennis: het leggen van verbindingen met partners, meer inzicht krijgen in 

elkaars werkwijze en het concretiseren van lokale samenwerkingsafspraken.  

 

De organisatie 

De workshops worden georganiseerd door een projectgroep bestaande uit het buurtteam, 

afdeling Zorg, de Regenboog Groep en de Straatalliantie. Hierbij worden de partners als WPI, 

Amsterdam Extra, de GGD en Wonen gevraagd om een bijdrage te leveren aan de inhoud van de 

workshops en deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten. Er is bij bestaande zorgpartners al 

veel trainingsmateriaal voorhanden, waar we van kunnen leren. Met de Straatalliantie zorgen we 

er voor dat in de workshops geleerd kan worden van ervaringsdeskundigen. In januari trapt de 

projectgroep af. 

 

Inhoud van de workshops 

De aandachtsfunctionarissen hebben thema’s aangedragen waarop zij verdieping willen. Deze zijn 

samen met de inbreng van de partnerorganisaties samengevoegd in de volgende modules. Elke 2-

3 maanden wordt één module aangeboden.  

 

Startbijeenkomst  

De aftrap van de workshops is een gezamenlijke sessie met buurtteams, OKT en 

partnerorganisaties. Om elkaar te leren kennen, is het belangrijk dat per stadsdeel 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden, waar de belangrijkste spelers elkaar regelmatig 

ontmoeten, casuïstiek bespreken en kennis uitwisselen. Hierbij worden de stadsdelen betrokken. 

 

Om dit te realiseren, organiseren we in het eerste kwartaal van 2022 binnen ieder stadsdeel een 

startbijeenkomst . We organiseren op stadsdeelniveau een basis sessie over dak- en thuisloosheid 

voor de aandachtsfunctionarissen teamleiders én de belangrijkste samenwerkingspartners uit de 

sociale basis, de Straatalliantie, het woon-, inkomen- en zorgdomein. Naast het uitwisselen van 

informatie, is het belangrijk elkaar te leren kennen en eindigen deelnemers de sessie met een 

concreet telefoonboek aan lokale contacten. We leren van de aanpak van wijkzorgnetwerken om 

een lokale overlegtafel in te richten en deelnemers betrokken te houden.   

 

Onderwerpen die aan bod komen: 

• Een basiswerkwijze die bij dakloosheid over alle buurtteams heen wordt gevoerd.  

• Stilstaan bij de complexiteit en verwachte creativiteit bij het vinden van woonoplossingen.  

• Kennismaken met lokale samenwerkingspartners: contactgegevens vastleggen.  

• Regievoeren op de ondersteuning: hoe werken we efficiënt samen en wie coördineert de 

ondersteuning?  
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• Waar moet je heen als je ergens niet uit komt? 

• Wat is specialistische dienstverlening?  

Deze module wordt doorontwikkeld tot een terugkerend aanbod, dat kan worden opgenomen in 

het algemene leer en ontwikkelprogramma van de Buurtteams.  

Module zorg en opvang  

• Hoe beoordeelt de GGD of iemand OGGZ is en in aanmerking komt voor 

maatschappelijke opvang of beschermd wonen? Inzicht in afweging zelfredzaamheid.  

• Inzicht en gedeelde verwachting in inzet Amsterdam Extra: welke aanvullende 

ondersteuning kunnen zij bieden ten opzichte van de buurtteams? Hoe ziet de regie er uit?  

o In het bijzonder de samenwerking met de Regenboog Groep 

• Inzicht in verantwoordelijkheidsverdeling BT en het OKT bij aanwezige kinderen.  

• Inzicht in opvangmogelijkheden: in het bijzonder voor economisch dakloze groep.  

• Trajectustraining.  

• Introductie van cliëntondersteuners voor de dak- en thuisloze groep.  

Module woonmogelijkheden  

• Behoefte aan training in vinden van woonmogelijkheden.  

• Inzicht in de verschillende woonoplossingen en voor wie welke passend zijn. 

• Inzicht in de nieuwe urgentieregeling en zoekpunten.  

• Hoe wordt het stappenplan wonen ingezet? 

 

Module inkomen 

• Inzicht in taakverdeling tussen buurtteam en WPI bijzondere doelgroepen.  

• Inzicht in de verschillende doelgroepen en klantroutes voor briefadressen.   

• Behoefte aan opzetten van korte lijnen en duidelijkheid over welke informatie gedeeld 

mag worden tussen de diensten.  

 

Het gewenste resultaat van onderdeel 2:  
 

1. In ieder stadsdeel heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met de belangrijkste 
netwerkpartners rond dak- en thuisloosheid. 

2. Alle aandachtsfunctionarissen hebben de drie verdiepende modules gevolgd. 
3. Er is een lokale netwerkstructuur waarop partners kunnen terugvallen voor 

samenwerking en casuïstiek.  
4. De projectleiders van de aanpak hebben een terugkerend overleg met de 

aandachtsfunctionarissen om signalen en behoeften te bespreken.   
 
De startbijeenkomst vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022, de verdiepende modules 
lopen door in heel 2022.  

 

Onderdeel 3: de ontwikkelopgaven 

 

Naast de inzet op de uitvoeringspraktijk, wordt gewerkt aan een aantal overkoepelende 

ontwikkelopgaven.  

 

a. Minder loketten 

Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan betere samenwerking tussen WPI, de GGD en de 

buurtteams, is het verminderen van het aantal specialistische meldpunten. Beide partners hebben 

toegezegd één contactpunt voor de buurtteams te organiseren.  
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• De GGD heeft één contactpunt georganiseerd dat bereikbaar is voor alle vragen en 

afstemming over toegang tot de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor zowel 

de doelgroep jongeren, volwassenen als gezinnen.  

• De GGD onderzoekt nog of een direct contactpunt kan worden opgezet voor het aanvragen 

van nacht- en noodopvang (kortdurende opvang).  

• WPI Bijzondere Doelgroepen heeft per 1 januari een hotline voor het buurtteam gereed. 

Hierbij wordt aan iedere buurtteamorganisatie een klantmanager gekoppeld, waarmee direct 

geschakeld kan worden over zaken rond inkomen en inschrijving voor de dak- en thuisloze 

groep.  

 

b. De route naar het OKT na melding bij het Centrale Meldpunt Dakloze Gezinnen 

Op dit moment loopt een automatische route bij aanmelding bij het Centrale Meldpunt Dakloze 

Gezinnen (GGD), via Veilig Thuis naar het OKT. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat elke kind 

dat opgroeit in dakloze situatie potentieel onveilig is. Nu de buurtteams een prominentere rol 

hebben in het ondersteunen van deze groep gezinnen wordt gesproken over het aanpassen van 

deze route. Hierover volgt in januari een afspraak tussen het OKT en de buurtteams.  

 

c. Het betrekken van de sociale basis  

Buurtteams hebben de opdracht goed samen te werken met de sociale basis en waar mogelijk 

mensen aan hen over te dragen. Voor de groep dak- en thuislozen is dit ook andersom relevant, 

omdat mensen hier vaak al eerder bekend zijn. Bijvoorbeeld bij inloophuizen. Met de Regenboog 

Groep hebben we daarmee een deel van deze inzet goed in beeld, maar dit geldt nog niet voor alle 

partners die in het jongerenveld werken. Hier wordt nog een verdieping op gedaan met Veldwerk 

om te zorgen dat zij op de juiste manier worden aangehaakt bij de lokale netwerken. 

 

d. Leerlijn ervaringsdeskundigen 

Naast de bijdrage die ervaringsdeskundigen leveren aan het trainingsprogramma, wordt op dit 

moment onderzocht hoe we kunnen aansluiten bij de leerlijn ervaringsdeskundigheid die het 

programmateam Buurtteams. Hierin worden ervaringsdeskundigen getraind die gaan werken in 

het buurtteam. Ambitie is om hier de komende vier jaar vanuit het beleidsprogramma Een nieuwe 

start een aantal trajecten specifiek voor mensen met ervaring met dakloosheid aan toe te voegen. 

Hierin wordt opgetrokken met de Straatalliantie.  

 

e. Data: tellingen en enquête in: AE | GGD | BT | WPI | RBG | Straatalliantie  

Op dit moment is niet bekend hoeveel acute huisvestingsvragen bij het buurtteam terecht komen. 

Dit wordt niet dusdanig geregistreerd. Deze informatiebehoefte wordt wel breed gedeeld door de 

partners. Om de ontwikkeling van de vraag te volgen, maar de administratieve lasten te beperken, 

wordt tweejaarlijks een korte enquête uitgestuurd. Hierbij wordt zowel aan het buurtteam, als aan 

de partners waar dakloze mensen zich kunnen melden, gevraagd het aantal dossiers te tellen. 

Deze telling wordt in samenhang opgezet binnen het programma Buurtteams, aangezien op meer 

dossiers soortgelijke vragen leven. Voornemen is dat een eerste telling in de lente plaatsvindt.  

 

f. Evalueren ondersteuning OGGZ-groep 

In de opdracht aan de buurtteams is vastgesteld dat de OGGZ-doelgroep nog niet door het 

buurtteam bediend wordt. Ambulante ondersteuning voor deze doelgroep wordt ingekocht vanuit 

het MOBW-kader voor de komende 5 jaar (begeleid thuis). We volgen de ontwikkeling en 

evalueren aan de hand van de tellingen en overdracht bijvoorbeeld de benodigde inzet van de 

GGD screening aan de Jan van Galenstraat en de mogelijkheid van de buurtteams om 

Amsterdammers te blijven ondersteunen tijdens het wachten op MOBW.   



7 
 

 

g. Samenwerking tussen Amsterdam Extra en het buurtteam. Op- en afschalen?   

Een belangrijk signaal is dat POA-partners (Amsterdam Extra partners) aangeven onvoldoende te 

kunnen afschalen naar de Buurtteams. Inmiddels heeft een uitvraag bij de verschillende partners 

plaatsgevonden en blijkt het om 27 dossiers te gaan. Veelal gaat het hier om een gebrek aan 

ruimte bij de buurtteams, maar ook om beeldvorming bij de specialistisch hulpverlener dat het 

buurtteam onvoldoende outreachend kan werken. We verwachten dat de buurtteams deze 

klanten relatief snel kunnen oppakken. 

 

Tegelijkertijd zien we dat de inzet van Amsterdam Extra als opschaling vanuit de buurtteams 

achter blijft. We zien dat Amsterdam Extra wel wordt gevonden voor advies, maar dat het 

daadwerkelijk overdragen van cliënten uitblijft. Door het organiseren van regelmatige ontmoeting 

en gezamenlijk bespreken en oppakken van casuïstiek denken we dat dit in 2022 zal veranderen. 

Ook wordt onderzocht welke mensen zich nog zonder zorgkader bij de screening op de Jan van 

Galenstraat melden, en of ondersteuning van Amsterdam Extra hier bij kan helpen. Hierover vindt 

in januari een afspraak plaats tussen de gemeente, GGD, Amsterdam Extra en het buurtteam.  

 

h. Grip op capaciteit: beperkte opschaling bij uitblijven landelijke middelen  

Een onzekere factor is het aantal ambulante trajecten dat beschikbaar is voor opschaling naar 

Amsterdam Extra. Deze worden nu bekostigd uit de tijdelijke middelen van de landelijke brede 

aanpak dakloosheid. In 2022 is nog ruimte voor ambulante opschaling, aanvullend op het 

inkoopkader MOBW. Met Afhankelijk van de manier waarop de extra middelen uit het 

regeerakkoord worden ingezet, zal het aantal ambulante trajecten in de toekomst mogelijk 

teruglopen. Met partners moet dan worden onderzocht hoe de schaarse trajecten het best 

mogelijk kunnen worden ingezet.  

 

i. Informatiedeling  

Hierboven benoemd. Dit vraagstuk wordt breed opgepakt door het programmateam buurtteams. 

Wij blijven hierop aangesloten. Ondertussen loopt in 2022 een verkenning naar de toekomst van 

de IV-ondersteuning voor de MOBW-keten (nu Trajectus). Hierbij wordt informatiedeling tussen 

de GGD en de Buurtteams als belangrijk aandachtspunt meegenomen.  

 

Voorgestelde overlegstructuur  

 

• Zolang dit nodig is blijft de bestaande werkgroep 6- wekelijks bij elkaar komen om 

signalen te bespreken. Hieraan nemen Buurtteam, OKT, Straatalliantie, Amsterdam 

Extra, Regenboog Groep, GGD, Wonen, WPI en Zorg deel.  

• Aanvullend daarop voeren de projectleiders tweemaandelijks overleg met de 

aandachtsfunctionarissen dak- en thuisloosheid.  

• Het buurtteam (Nynke Vlieger) sluit aan bij het Proceshoudersoverleg MO/BW. Wanneer 

het nodig is kunnen signalen daarnaartoe worden opgeschaald. Hierin zitten 

ketenpartners met beslissingsbevoegdheid.  

• De huidige stuurgroep dakloosheid en het buurtteam waaraan buurtteam bestuurders, 

OKT, Amsterdam Extra, GGD en gemeente deelnemen wordt op incidentele basis 

samengeroepen, wanneer aanvullende besluitvorming nodig is. Reguliere ontwikkelingen 

kunnen besproken worden in de Stuurgroep van de buurtteams.   

• Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in de Taskforce maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen.  
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Planning en benodigde inzet  

 

• De coördinatie van deze aanpak blijft in duo-projectleiderschap belegd bij het buurtteam 

(Nynke Vlieger) en de gemeente (Hester Borsboom).   

• De projectgroep bestaande uit BT, OKT, Straatalliantie, Amsterdam Extra, Regenboog 

Groep, Straatalliantie, GGD, WPI, Wonen en Zorg blijft zes-wekelijks samenkomen.  

• Veel van de benodigde inzet voor het organiseren van de workshops kan vanuit bestaande 

opdrachten van de verschillende organisaties. Wanneer er (kleine) aanvullende kosten 

worden gemaakt t.b.v. het faciliteren van de workshops worden deze beurtelings door het 

programmateam Buurtteams van de gemeente en de BTO’s opgepakt.  

 

Onderdeel 1: Samenwerkingsafspraken toegankelijk en bekend bij buurtteam en 

netwerkpartners 

 

Wat  Wanneer Wie  

Samenwerkingsafspraken met de ketenpartners 
worden handzaam vormgegeven voor 
medewerkers van zowel het buurtteam als de 
partnerorganisaties.  
 
Hierbij maken we gebruik van bestaand materiaal 
zoals de routekaart van WPI routekaart, en de 
landingspagina Woonoplossingen.  

Jan – mrt  Inhoud door projectleiders 
Grafische vormgeving door PMB 
gemeente. Programmateam BT’s 
draagt kosten. In samenwerking met 
communicatieadviseur BTO’s Ronald 
Borghart  

Het basisproces  dakloosheid wordt voor alle 
buurtteammedewerkers beschikbaar gemaakt. 

Mrt-
september  

Via bestaande communicatiekanalen 
(zoals BUUT, nieuwsbrieven, 
organisatie intranet), teamleiders en 
aandachtsfunctionarissen.  

De informatie en afspraken worden breed 
gecommuniceerd. 
 

• Teamleiders buurtteam actief 
informeren 

• Buut aanpassen 

• Gemeentelijke websites aanpassen: 
zowel voor professionals als 
Amsterdammers.  

• Interne communicatie 
partnerorganisaties 

 

Jan – jul  Projectgroepleden  binnen eigen 
organisaties. 
 
Inzet projectleider communicatie en 
klantinformatie van gemeente 
Amsterdam en BTO’s.  

 

Onderdeel 2: workshops voor buurtteams, het OKT en netwerkpartners  

 

Wat  Wanneer Wie  

Concretiseren trainingen, organiseren met 
samenwerkingspartners.  
 
Hierbij wordt de buurtteam werkgroep leren en 
ontwikkelen betrokken.  

Jan – mrt  Duo projectleiderschap door 
buurtteam en gemeente. Gemeente: 
Sanne Deurloo.   
Buurtteam: netwerkmanager   
 
Regenboog Groep en straatalliantie 
nemen deel aan de projectgroep.  
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Startbijeenkomst met basismodule in ieder 
stadsdeel  

Mrt   Projectleiders + capaciteit nodig bij 
samenwerkingspartners voor 
deelname en voorbereiding van de 
sessies. Kan grotendeels binnen 
bestaande contracten. Gemeente en 
BTO dragen beurtelings aanvullende 
kosten voor bv faciliteiten.  

Verdiepingsmodules wonen, inkomen, opvang Apr-dec Projectleiders + capaciteit nodig bij 
samenwerkingspartners voor 
deelname en voorbereiding van de 
sessies.  

Deelname training Mrt-dec  4 dagdelen voor 
aandachtsfunctionarissen en OKT. 
Minstens 1 dagdeel voor 
specialistische ketenpartners.  

Doorlopend: 8-wekelijks overleg met 
aandachtsfunctionarissen dakloosheid   

Doorlopen
d   

Nynke Vlieger en Hester Borsboom  

 

 

Onderdeel 3: de ontwikkelopgaven 

 

Eén meldpunt/bureaudienst organiseren bij: 

• WPI bijzondere doelgroepen 

• GGD: centrale toegang MOBW 

WPI: jan-feb  
GGD: gereed 

WPI, bijzondere doelgroepen GGD 
Centrale Toegang  

Duidelijkheid over route naar OKT bij 
aanmelding CMDG scheppen 

Jan-feb OKT, BT, GGD, gemeente 

Aansluiten bij leerlijn ervaringsdeskundigheid mrt-april  Zorg 

Enquête opzetten met BT en 
samenwerkingspartners 

feb-april   Gemeente: programmateam 
Buurtteams. 
Buurtteams: programma meten is 
weten  

Eerste uitvraag en analyse 
 

Tweejaarlijks: 
lente en 
najaar  

“”  

Evaluatie inzet rond OGGZ groep Zomer  Projectgroep  

 

Voor de zomer van ’22 evalueren we de tussentijdse resultaten van dit implementatieplan en 

komen we terug bij de betrokken bestuurders.  

 


