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Feiten en cijfers over de eerste 9 maanden 
van Buurtteam Amsterdam. Buurtteam 
 Amsterdam helpt bewoners in hun buurt, 
gratis en laagdrempelig met al hun vragen op 
het gebied van zorg, wonen, gezondheid, 
werk, geld, ontmoeten en veiligheid.

Uitgave van gemeente Amsterdam, programma buurtteams / Maart 2022

Locatie buurtteams in de stad

7 Buurtteamorganisaties, één in elk stadsdeel, leveren via 33 buurtteams 
hulp aan Amsterdammers. Ze leveren de hulp zowel vanuit onderstaande 
buurtteamlocaties als vanuit andere locaties bij partners in de wijk.

Aantal buurtteammedewerkers 
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Samenwerkingspartners Coalitiepartners van de buurtteam
organisaties per stadsdeel

Stadsdeel Oost 
Dynamo, Leven & Zorg, perMens, Philadelphia 
en Zorggroep Amsterdam Oost. 

Stadsdeel Zuidoost 
B&A, HVO-Querido en Cordaan. 

Stadsdeel Noord 
Doras, perMens, Evean en Philadelphia. 

Stadsdeel West 
Combiwel, HVO Querido en de Regenboog Groep.

Stadsdeel Nieuwwest 
SEZO, HVO-Querido, Sensa Zorg en perMens. 

Stadsdeel Centrum 
CentraM, De Regenboog Groep, DOCK, Emile Thuiszorg 
en perMens. 

Stadsdeel Zuid 
PuurZuid, perMens, Evean en Philadelphia.
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Subsidie Buurtteam Amsterdam Aantal ondersteunde Amsterdammers
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Aantal ondersteunde gedupeerden 
 toeslagenaffaire 

ca. 5.000
Totaal aantal gedupeerde Amsterdamse gezinnen

3.181
gezinnen benaderd

2.664
gezinnen bereikt

waarvan bij 224 gezinnen het 
doorbraakteam is ingezet (zie 
Amsterdamse Maatwerkmethode)

Aantal informatie & 
 advies vragen van 
 Amsterdammers

 27.415
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Waar gaan de ondersteuningsvragen over? 

Informatie & Advies Top 3 onderwerpen bij ondersteuningsdoelen

Publiekscommunicatie Buurtteam Amsterdam
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Instroom Ambulante ondersteuning, via de buurtteams

Gemiddelde instroom per 
maand vóór start van de 
buurtteams

100%

Gemiddelde instroom per 
maand na start van de 
buurtteams

27% 73%
onder andere ondersteuning 

door de buurtteams

Transitie cliënten en professionals naar de buurtteams, 
totaal in 2021

Aantal overgedragen cliënten van 
Ambulante ondersteuning naar 
Buurtteam Amsterdam

2.900

Aantal medewerkers (in fte) over van 
Ambulante ondersteuning naar Buurtteam 
Amsterdam

130

Samenwerking Werk, Participatie en Inkomen

Aantal dossiers in 2021 
waarin actief werd 
samengewerkt met een 
klantbegeleider WPI

385

Amsterdamse Maatwerk Methode

72 getrainde procesbegeleiders bij 
Buurtteam Amsterdam begeleiden de 
casuïstiekbesprekingen met behulp 
van de AMM.

Ca. 70% van de buurtteammedewerkers 
(excl. schuldhulpverlening) heeft de 
basistraining gevolgd. De AMM is hier 
onderdeel van.

In 2021 werd bij 102 huishoudens het (mini)
maatwerkbudget ingezet, o.a. voor 
woonkosten, leefgeld, studie- of 
vervoerskosten.

In Amsterdam is een netwerk van ca. 100 
maatwerkcoaches werkzaam bij o.a. OKT’s, 
WPI, Wonen, GGD, Leerplicht, Meldpunten 
Zorg & Woonoverlast. 27 daarvan werken bij 
Buurtteam Amsterdam

Bij 83 huishoudens is het doorbraakteam in 
2021 op verzoek van Buurtteam  Amsterdam 
betrokken geweest, om te helpen bij 
vast gelopen of geëscaleerde problematiek 
(en bij 224 huishoudens voor de 
Toeslagenaffaire).

Bij 64% ging het om woonproblematiek.
Bij 26% ging het om diverse vormen van 
ondersteuning en voorzieningen die niet of 
te laat op gang komen. Bij 10% ging het om 
financiële problematiek.
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Hoe komen Amsterdammers bij buurtteams?

Herkomst overig

Ervaring van Amsterdammers  

Het eerste ervaringsonderzoek onder Amsterdammers die gebruik 
maakten van Buurtteam Amsterdam wordt momenteel uitgevoerd. 
De eerste deelresultaten laten zien:

70% voelt zich 
welkom

20% is 
neutraal

10% 
niet

De informatie in deze factsheet is afkomstig van:
Buurtteam Amsterdam
Gemeente Amsterdam (Armoede, Zorg, Zorgned)

Meer informatie
Voor Amsterdammers: www.buurtteamamsterdam.nl
Voor professionals: www.wijknetwerken.amsterdam/buurtteams
Abonneren op de nieuwsbrief Buurtteam Amsterdam voor professionals

www.buurtteamamsterdam.nl
www.wijknetwerken.amsterdam/buurtteams
https://buurtteamsamsterdam.us1.list-manage.com/subscribe?u=7146bdd319cb1962b37c65753&id=a6de6d699e



