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De voorbereidingen voor het overgangsplan Professionals zijn in volle gang. Binnenkort 

willen we het met jullie delen. In dit plan staan duidelijke afspraken over de rechten en 

plichten van werkgevers en werknemers, de CAO en een functieomschrijving voor de 

toekomstige buurtteams. Zaken die voor jou als professional belangrijk zijn om de keuze voor 

het werken in een buurtteam te kunnen maken. In deze nieuwsbrief nemen we je graag mee 

in de laatste ontwikkelingen. 

Denk met ons mee over het overgangsplan professionals! 

Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli organiseert SIGRA in samenwerking met de gemeente 

Amsterdam een digitale sessie waarin het overgangsplan professionals wordt toegelicht.  

Ben jij een professional en overweeg je de overstap naar een buurtteam? Dan nodigen we je van 

harte uit om met ons mee te praten over de inhoud van het plan en eventuele verbeterpunten. 

 
Je kunt je aanmelden voor een van de bijeenkomsten, het programma is beide keren hetzelfde.  

29 juni 2020: 13.00 – 14.30 uur of 2 juli 2020: 9.30 – 11.00 uur 

Het programma is als volgt 
1. Introductie  

2. Korte update over de buurtteams, planning en gevolgen voor de professional  

3. Presentatie overgangsplan gericht op de professional  

- Wat betekent de overgang voor je arbeidsovereenkomst? 

- Hoe komen de arbeidsvoorwaarden tot stand?  

- Hoe om te gaan met lopende afspraken? 

- Vergelijking van huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden 

- Hoe wordt er omgegaan met je persoonsgegevens? 

- Op welke manier is de medezeggenschap gedurende de transitie gewaarborgd? 

- Welke afspraken worden er gemaakt als je bezwaren hebt? 

4. Afronding  

Aanmelden voor één van deze sessies kan hier. 

 

Heb je vooraf al vragen over één van de bovengenoemde onderwerpen dan kan je deze stellen via 

professionalsbuurtteams@sigra.nl 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/stedelijk/buurtteams/nieuws-en-artikelen/online-informatiebijeenkomsten-voor-professionals/
mailto:professionalsbuurtteams@sigra.nl


 

 

Digitaal Inloopspreekuur 

De komst van de buurtteams betekent een grote verandering . We kunnen ons voorstellen dat jullie 

allerlei (arbeidsgerelateerde) vragen hebben rondom de overstap naar de buurtteams. Heb je een 

vraag of wil je iets meegeven? Meld je dan aan voor ons digitale inloopspreekuur via  

professionalsbuurtteams@sigra.nl. Tijdens de sessie zijn Jan Bosman en Anneloes Groen, 

Projectleiders transitie professionals beschikbaar voor al jouw vragen en input.  

 

Het inloopspreekuur duurt 30 minuten en vindt elke drie weken plaats op donderdag van 09:00 – 

09:30u. De eerst volgende data zijn: 

• 18 juni 09:00-09:30 

• 9 juli 09:00-09:30 

• 30 juli 09:00-09:30 

Heb je niet de kans om aanwezig te zijn of heb je in de tussentijd vragen? Overleg dan met je 

leidinggevende of stuur je vraag naar: professionalsbuurtteams@sigra.nl 

Ervaringen vanuit het Verbond van 100 
Buurtteams Amsterdam ontwikkelen we samen. Professionals vanuit allerlei organisaties en met 

verschillende perspectieven denken mee over hoe de buurtteams eruit gaan zien. Binnen het Verbond 

van 100 wordt momenteel al volop geoefend met de nieuwe werkwijze voor de toekomstige 

Buurtteams Amsterdam. 

 

In het verbondsteam in Zuidoost werken Paul Hiel (Cordaan) en Angela Hankers (Amsta) aan het 

verbinden van partijen in de buurt. “Ons doel is om zoveel mogelijk bij te dragen aan het 

welbevinden van de inwoners van Zuidoost. Dus waar we mogelijkheden zien, gaan we op 

onderzoek uit”, geeft Paul aan. Angela is positief over de manier van werken: “Ik voel mij heel 

betrokken bij de buurt. Door het snel kunnen schakelen zie je vaak goed wat er gebeurt en wat 

jouw werk oplevert. Je hebt er meer zicht op. Dat geeft veel voldoening” 

 

Lees het hele verhaal op verder  Wijkzorg Amsterdam. 

Stel je vraag 

Heb je nog vragen? Of wil je je aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? 

 Mail naar: professionalsbuurtteams@sigra.nl 

Kijk voor meer informatie op: www.wijkzorg-amsterdam.nl/stedelijk/buurtteams 

Meld je rechtstreeks aan voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op via: 

professionalsbuurtteams@sigra.nl 
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