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Vooraf 

Op 1 april 2021 zijn de buurtteams van start gegaan. 
Amsterdammers kunnen sindsdien terecht bij 
Buurtteam Amsterdam met hun vragen op het gebied 
van zorg, wonen, werk, geld, ontmoeten, gezondheid 
en veiligheid. 

Het was een bijzonder jaar. 
Een jaar waarin een begin is gemaakt met de 
transitie en transformatie opgave: het opstarten van 
zeven nieuwe organisaties met 33 buurtteams van 
medewerkers van verschillend komaf, die elkaar leren 
kennen en zich een nieuwe werkwijze eigen maken. 
Negen maanden waarin ruim 2.700 cliënten zijn 
overgedragen aan de buurtteams en circa 130 fte 
medewerkers uit de organisaties voor ambulante 
ondersteuning een overstap hebben gemaakt naar de 
buurtteams. 

Amsterdammers met vragen wisten de weg te vinden 
naar de buurtteams. Er zijn tussen 1 april en 1 oktober 
2021 ruim 7.000 nieuwe ondersteuningstrajecten 
voor nieuwe cliënten opgestart (exclusief 
schuldhulpverlening). 

Er zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking 
met alle partners in het sociaal domein: buurtteams 
en Ouder- en Kindteams (OKT) trekken meer en 
meer samen op, net als de buurtteams en de sociale 
basis. Er zijn korte lijnen tussen het buurtteam en 
WPI-medewerkers. Kennis van werk, participatie 

en inkomen wordt daarmee direct ingebracht. We 
betrekken ervaringsdeskundigen in ons werk. Voor 
verschillende specialistische gebieden zijn eind 
2021 aandachtsfunctionarissen in de buurtteams 
aangesteld, die onderling en met relevante partners 
zullen werken aan kennisontwikkeling en signalering. 

Er is veel bereikt en er wordt op alle niveaus door 
medewerkers van de buurtteams en door collega’s 
bij partners hard gewerkt aan het laten slagen van de 
buurtteams.

Alleen samen kan de overgang gemaakt worden naar 
een toegankelijker en eenvoudiger stelsel van waaruit 
alle partners in het sociaal domein de Amsterdammer 
kunnen ondersteunen. Een beweging die jaren kost 
en waarbinnen Buurtteam Amsterdam één van de 
schakels is. 

De opbouw van de buurtteams gaat in 2022 verder. 
Daarbij ligt de nadruk op bouwen en verstevigen van 
het fundament van de buurtteams. Het jaarplan draagt 
daarom de titel ‘Een sterke basis’. Om de komende 
jaren de transformatie goed te kunnen sturen zijn 
vier sporen benoemd waarlangs we de komende 
jaren steeds nieuwe ontwikkelstappen kunnen 
programmeren, samen met de gemeente en onze 
partners. Het jaarplan 2022 ‘Een sterke basis’ is langs 
deze vier sporen opgebouwd. 

Spoor 1
BTO en de Amsterdammer

Spoor 2
BTO in het netwerk

Spoor 3
BTO en professional

Spoor 4
BTO organisatie en sturing

Een sterke basis
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Tijdlijn Programma Buurtteams 
Waar we vandaan komen en waar we heen gaan

Fase 3
Voorbereiding

Fase 4
Opstart en opbouw

Fase 5

Een sterke basis

Juli 2020
Start 

inschrijving

April 2021
Start 

buurtteams

2023
Verdere

ontwikkeling

2023
Evaluatie

Eind 2020
Partijen
bekend

Spoor 1
BTO en de Amsterdammer

Spoor 2
BTO in het netwerk

Spoor 3
BTO en professional

Spoor 4
BTO organisatie en sturing

Fase 1
Ontwerp concept buurtteam in co-creatie
Lees de co-creatie krant hier. 

Fase 2
Subsidie 
tender

Coalitiepartners per Stadsdeel:

2027
Einde

subsidie-
periode

Coronacrisis 
uitstel start
1 jan 2020 > 
1 april 2020

2019
Aanleiding en 

ambitie 
doorontwikkeling 

sociaal domein

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20272020

Fase 6
Verdere integratie dienstverlening, 
doorontwikkeling en versterking 
buurtteams: stadsbreed en in stadsdelen

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 Nieuw-west 
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.

Klik op de verschillende onderdelen in de tijdlijn

https://wijknetwerken.amsterdam/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2021/12/191126_Krant-Buurtteams-Amsterdam_LR_def.pdf
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Aanleiding en ambitie doorontwikkeling sociaal 
domein

Voor Amsterdammers is het 
soms onduidelijk waar ze 
terecht kunnen 

We organiseren ons 
eenvoudig

Rol buurtteam:
• Samen met het OKT nabij, 

toegankelijk en herkenbaar in de wijk 
voor ondersteuning op het gebied 
van geld, ontmoeten, wonen, zorg, 
gezondheid, werk en veiligheid. Indien 
nodig wordt er toeleiding en toegang 
tot specialistische ondersteuning 
georganiseerd. 

We kunnen laagdrempelige 
ondersteuning beter 

benutten 

We sturen op 
preventie

Rol buurtteam:
• Starten bij de vraag van de 

Amsterdammer en de mogelijkheden 
voor ondersteuning in de buurt door 
het buurtteam en pas vervolgens 
onderzoeken welke specialistische 
ondersteuning en zorg eventueel 
nodig is. 

• Risico’s (o.a. schulden, onveiligheid 
of dakloosheid) tijdig signaleren, 
waardoor de Amsterdammer 
eerder geholpen kan worden en veel 
persoonlijk leed voorkomen wordt.

Het moet eenvoudiger, 
het beschikbare 

budget knelt

We maken duidelijke 
keuzes

Rol buurtteam:
•  Eenduidig en congruent opdracht-

geverschap door de gemeente, 
waarbij op een slimme manier wordt 
omgegaan met schaarse middelen 
en passende ondersteuning wordt 
ingezet in die buurten en wijken waar 
de vraag groot en urgent is.

De optelsom van regelingen 
leidt niet automatisch tot een 
adequate integrale oplossing

We werken vanuit de 
bedoeling

Rol buurtteam:
• De coördinatie is in 1 hand: integraal 

en op maat waar nodig, al dan niet in 
samenwerking met partners. Zo licht 
als kan en zo zwaar als nodig.

• Investeren in vakmanschap van 
verschillende specialismen binnen de 
buurtteams. 
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Jaarplan 2022: Een sterke basis

Na een fase van opstart en opbouw is er behoefte 
om de basis verder te versterken, zodat de buurt-
teammedewerkers optimaal in staat worden gesteld 
om Amsterdammers goed te ondersteunen, al dan 
niet in samenwerking met partners.
Om hier met focus aan te werken is door de 
Buurtteamorganisaties en de gemeente in 
gezamenlijkheid een jaarplan voor de transitie en 
transformatie voor de buurtteams in 2022 opgesteld.

In dit jaarplan worden de doelstellingen voor de 
transitie en transformatie beschreven voor het jaar 
2022. Op basis daarvan zijn de projecten en mijlpalen 
geformuleerd die nodig zijn om deze doelstellingen te 
realiseren. 

Om goed focus te kunnen houden in het programma 
hebben gemeente en buurtteamorganisaties vier 
sporen geformuleerd aan de hand waarvan we de 
doelstellingen en de projecten om die te realiseren 
organiseren. 

De sporen waarmee we werken zijn:  
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Spoor 1 
BTO en de Amsterdammer

Doelstellingen per 31 december 2022

• De buurtteams zijn zichtbaar, 
vindbaar, bereikbaar en toe-
gankelijk voor Amster dammers 
en professionals en de 
buurtteams bereiken ook moeilijk 
bereikbare Amsterdammers.

• De buurtteams wijzen op de inzet 
van (partners) onafhankelijke 
clientondersteuning. 

• De buurtteamorganisaties 
hebben en geven invulling aan 
inclusief en cultuursensitief 
beleid.

• Het perspectief van de 
 Amsterdammer wordt benut: 
mede werkers van de buurtteams 
hebben inzicht in en aansluiting 
op de leefwereld van de 
 Amsterdammer, zij benaderen  
de vraag van de Amsterdammer 
integraal, zij betrekken de 
 Amsterdammer en zijn netwerk/
mantelzorger bij de oplossing.

• Ervaringsdeskundigen hebben 
een duidelijke rol en positie in de 
buurtteams.

• Cliëntparticipatie is 
georganiseerd in passende, 
uitnodigende werkvormen.

• Cliënttevredenheid wordt 
 gemeten, uitkomsten worden 
door de buurtteams benut en 
leiden tot verbeteringen.

5 projecten

In de organisatie en communi catie 
werken we in 2022 verder aan online 
en offline zichtbaarheid, vindbaar-
heid en toegankelijkheid van de 
buurtteams voor Amsterdammers 
(1). We ontwikkelen het outreachend 
werken verder, op tal van locaties, 
om mensen die ons nog niet vinden 
toch te bereiken (2). We zetten in 
2022 steeds meer ervaringsdeskun-
digen in. We bieden hen opleiding 
en benutten hun kennis en kunde in 
ons werk (3). We meten de tevre-
denheid van Amsterdammers en 
zoeken daarbij naar nieuwe, passen-
de manieren om klantwaardering te 
meten (4).  We richten een panel van 
Amsterdammers op dat we vragen 
om ons te adviseren bij de projec-
ten in dit jaarplan opdat we steeds 
beter kunnen aansluiten op wat de 
 Amsterdammer nodig heeft (5). 
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Spoor 2 
BTO in het netwerk

Doelstellingen per 31 december 2022

• Netwerkpartners weten wat 
buurtteams doen en wat ze van 
buurtteams kunnen verwachten 
en de wijze waarop zich dit in de 
toekomst gaat ontwikkelen en 
vice versa.

• De buurtteams hebben heldere 
en goed werkende afspraken en 
samenwerkings- en verwijs-
relaties met netwerkpartners en 
in het bijzonder met de specia-
listische partners voor wie het 
buurtteam een toegangsrol 
vervult, 1e lijn medisch en keten-
partners schuldhulpverlening.

• De samenwerking tussen de 
Buurtteamorganisaties en het 
OKT is hecht: zij trekken samen op 
als ‘Amsterdamse Wijkteams’.

• De buurtteams en de sociale 
basis werken intensief samen bij 
het organiseren van onder-
steuning voor Amsterdammers.

• De buurtteams en WPI en Wonen 
hebben heldere en goed werken-
de afspraken ten behoeve van 
tijdige en integrale ondersteuning 
bij bestaanszekerheden.

• De samenwerking tussen de 
buurtteams en aanbieders 
aanvullende/specialistische zorg 
leidt tot een zorgvuldige afweging 
over passende ondersteuning aan 
Amsterdammers, in deze 
 afweging benutten de buurtteams 
en de specialistische aanbieders 
elkaars expertise.

3 projecten

We bouwen een infrastructuur voor 
samenwerking met onze partners 
in het stelsel op strategisch, tactisch 
en operationeel niveau zodat we 
de Amsterdammer samen goed 
en vlot kunnen ondersteunen. 
Denk aan werkafspraken met de 
Amsterdamse huisartsen, ggz-in-
stellingen, uitkeringsinstanties, 
schuldeisers, enzovoorts (1). Met 
de Ouder- en Kindteams zetten we 
in op nauwe samenwerking rond 
gezinnen en maken we een geza-
menlijke  ontwikkelagenda (2). We 
zetten actief in op het verbinden 
van onze teams met de sociale 
basis in de buurt waar ze werken 
zodat  Amsterdammers een vangnet 
 vinden in hun eigen buurt, of daar 
zelf actief in kunnen worden (3). 
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Spoor 3 
BTO en professionals

Doelstellingen per 31 december 2022

• Medewerkers van de buurtteams 
werken in lijn met het Werkkader 
en brengen hun kennis en kunde 
in voor het (verder) ontwikkelen en 
verbeteren van werkprocessen, 
werkwijzen Amsterdamse 
Buurtteamorganisaties en met 
de uitwerking daarvan in het 
Werkkader en op BUUT.

• Nieuwe werkwijzen en taken zijn 
door gemeente, buurtteam-
organisaties en partners zorgvuldig 
en met oog voor impact op de 
werkvloer voorbereid en geïmple-
menteerd volgens een van tevoren 
opgestelde planning en prioritering. 

• Schuldhulpverlening, Vroeg-
signalering, armoede bestrijding, 
inkomen, werk en participatie 
zijn goed geborgd in de inrichting, 
samenwerking en werkprocessen 
van de buurtteams. 

• De invulling van de ‘T-shaped-
professional’ in de buurtteams 
heeft vorm gekregen, waarbij 
er  een goede balans is tussen 
generalisme en de verschillende 
specialismes in de buurtteams. 

• De buurtteams hebben kennis van 
en werken met de Amsterdamse 
Maatwerk Methode, route 020, de 
aanpak multiproblematiek, stress 
sensitief werken, de uniforme 
basis werkprocessen aanmelden, 
ondersteunen, regie voeren, 
toeleiden, toegang verlenen en de 
specifieke schuldhulpprocessen. 

• De buurtteamorganisaties 
gebruiken een samen met 
de gemeente ontwikkelde 
integrale leerlijn voor het verder 
professionaliseren van het werken 
in de buurtteams. Onderdelen 
van de leerlijn worden gevolgd op 
basis van de behoeften en noden 
van de medewerkers en teams.

5 projecten

We bouwen ‘de BTO proces fabriek’ 
waar we onze werkprocessen con-
tinu kunnen verbeteren zodat we 
stap voor stap toewerken naar een 
herkenbare en betrouw bare dienst-
verlening voor de Amsterdammer 
ongeacht het buurtteam waar hij of 
zij zich meldt (1). In 2022 implemen-
teren we nieuwe taken in ons werk 
op het gebied van de toeleiding naar 
dagbesteding en het begeleiden 
van economisch dak- en thuislozen 
(2). We werken onverminderd door 
aan het goed vindbaar zijn voor en 
ondersteunen van mensen met 
schulden (3 en 4). We investeren in 
onze medewerkers met een buurt-
team-leerlijn waarin zowel basismo-
dules als specialistische modules 
opgenomen worden. We stimuleren 
kennisdeling en leren met een 
programma van themabijeenkom-
sten voor onze eigen professionals 
én voor collega’s werkzaam bij onze 
partners (5).  
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Spoor 4 
BTO organisatie en sturing

Doelstellingen per 31 december 2022

• De buurtteamorganisaties  
sturen op uniform gebruik van de 
werkprocessen (geen wildgroei) 
en op het continu verbeteren van 
de werkprocessen.

• De realisatie van transitie clienten 
vanuit Ambulante ondersteuning 
naar de buurtteams.

• De buurtteamorganisaties 
hebben een gedeelde aanpak  
op werving, inzet en behoud van 
personeel (ook in relatie tot 
transitie cliënten).

• De buurtteamorganisaties 
trekken samen op in IV/ICT,  
de informatievoorziening is 
effectief en efficiënt ingericht.

• De buurtteamorganisaties 
monitoren, sturen en rapporteren 
op basis van gebundelde 
 uniforme informatie. Een 
0- meting heeft plaatsgevonden 
op basis waarvan streefwaarden 
geformuleerd kunnen worden 
voor de stelselindicatoren 
(clientstromen, clientervaring, 
financiën).

• De buurtteamorganisaties 
communiceren helder en 
 uniform (intern en extern) en 
hebben een gezamenlijke inzet 
op relatiemanagement met  
het netwerk, het gebruik en de 
borging van BUUT en van 
wijknetwerken.amsterdam

• De gemeente werkt vanuit 
integraal opdrachtgeverschap.

5 projecten

Meten is weten. Daarom werken we 
aan het steeds beter meetbaar maken 
van wat we doen, zodat we zien wat de 
effecten zijn van ons werk (1). Daartoe 
werken we ook aan een uniforme 
inrichting en gebruik van één work-
flow systeem ter ondersteuning van 
onze werk processen (2). We richten 
een PDCA-aanpak in voor het continu 
sturen op het meten en verbeteren van 
onze manier van werken (3). We starten 
in het project ‘binden en boeien’ met 
gemeen schappelijke arbeidsmarkt-
communicatie (4).  In alle sporen en 
projecten ondersteunt communicatie 
bij de transformatie (5).  

Tot slot: gemeente en buurtteam-
organisaties zorgen in 2022 samen met 
zorgaanbieders Ambulante Onder-
steuning (AO) voor de realisatie van 
de resterende overdracht van cliënten 
en personeel naar de buurtteams. Dit 
laatste deel hangt o.a. samen met het 
verloop van de Wmo aanbesteding 
Aanvullende individuele ondersteuning 
(AIO) en de uitkomst van het onder-
zoek naar zorgzwaarte van de (O)GGZ 
doelgroep.
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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
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