
 

Laatste ontwikkelingen Buurtteam  

Amsterdam voor professionals van zorg- en  

welzijnsorganisaties 

  

Update voor professionals Buurtteam 

Amsterdam  
23 oktober 2020  

De organisaties die de buurtteams gaan vormen zijn bekend. Samen met de gemeente 

gaan zij aan de slag met de voorbereidingen voor de buurtteams voor de start op 1 april. 

Binnenkort zullen zij zich aan jullie voorstellen. 

Lees meer over de gunning, het verslag van de afgelopen bijeenkomst en andere 

ontwikkelingen in deze editie van de nieuwsbrief. 

 

De zeven buurtteamorganisaties bekend 
 

De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de subsidieregeling voor Buurtteam Amsterdam de 

subsidie aan zeven buurtteamorganisaties verleend. Na een uitgebreid beoordelingstraject heeft het 

college van B en W dit op 21 oktober bekend gemaakt. 

 

De gemeente Amsterdam heeft bij de subsidieverlening er nadrukkelijk voor gekozen om met de start van 

de buurtteams te bouwen op bestaande samenwerkingsverbanden in de stad. In ieder stadsdeel gaat een 

samenwerkingsverband de buurtteams vormen, bestaande uit in ieder geval de maatschappelijk 

dienstverlening en aanbieder(s) van ambulante ondersteuning. 

 

De buurtteamorganisaties bereiden de komende maanden de buurtteams voor, zodat zij op 1 april 2021 

hun deuren kunnen openen voor alle Amsterdammers. Dat doen zij in nauwe samenwerking met de 

gemeente en alle partijen in de stad.  Onderwerpen die hierbij veel aandacht zullen krijgen zijn bijvoorbeeld 

de overgang van cliënten en de overgang van het personeel. Belangrijk is dat niemand tussen wal en schip 

valt. Zorgvuldigheid staat voorop. 

 

Wie de zeven nieuwe buurtteamorganisaties zijn lees je hier. 

Verslag online informatiebijeenkomst professionals 28 september & 1 oktober 

 
Op maandag 28 september 14:00-15:30 uur en donderdag 1 oktober 09:30 – 11:00 uur organiseerde de 
gemeente Amsterdam in samenwerking met SIGRA een digitale bijeenkomsten voor professionals om 
meer te vertellen de over ontwikkelingen van de Buurtteams Amsterdam en de transitie van professionals. 
De presentaties die werden gegeven zijn via onderstaande links terug te kijken. 

Deel 1: Presentatie update voorbereiding Buurteam Amsterdam 
Door: Yolanda Hoogtanders, programmamanager Buurtteams Amsterdam 

Deel 2: Presentatie over de overgang van personeel naar de buurtteams 
Door: Jan Bosman, projectleider transitie professionals (SIGRA) 

Binnenkort zullen ook de vraag & antwoord van de bijeenkomst hier worden gepubliceerd. 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/de-zeven-buurtteamorganisaties-bekend/
https://www.youtube.com/watch?v=Wd99isqgiGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZyZ5rJWZ5ao&feature=youtu.be


 

 

Verhalen uit de praktijk – Het perspectief van de Amsterdammer 
 
Het perspectief van de Amsterdammer, daar begint het mee. De teams van het Verbond van 100, de 

voorlopers van de buurtteams, zijn daar al een tijdje mee bezig: hoe kun je als professional het perspectief 

van de Amsterdammer nóg meer centraal stellen? Aan drie mensen, een hulpverlener, een 

ervaringsdeskundige en een inwoner, stelden we de vraag: wat betekent werken vanuit het perspectief van 

de Amsterdammer volgens jou? 

 

Lees hier hun antwoorden. 

Week van het Verbond 
Van 23 t/m 27 november is de Week van het Verbond: een week waarin je als professional alles te weten 

komt over de opbrengsten van de teams van het Verbond van 100. Wat hebben zij geleerd? 

  

Iedere dag vinden er meerdere workshops plaats waar je aan kunt deelnemen. Over allerlei onderwerpen 

die in het Verbond aan bod zijn gekomen. Ook is er dagelijks een meet & greet waar je de medewerkers van 

het Verbond leert kennen en met je vragen terecht kunt. 

 

Zet deze datum vast in je agenda. Meer informatie over het programma en waar je je kunt aanmelden volgt 

binnenkort! Houdt hiervoor de website van https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/ in de gaten. 

Onlinebijeenkomst introductie buurtteamorganisaties  
 

Op korte termijn organiseert de gemeente in samenwerking met de toekomstige buurtteamorganisaties 

een onlinebijeenkomst waar jullie kunnen kennismaken met de nieuwe buurtteamorganisaties. Wie zijn het 

en wat zijn hun plannen?   

 

Zodra hier meer informatie over is worden jullie hierover geïnformeerd. Hou hiervoor ook de website 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/ in de gaten.  

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? Loop dan digitaal bij ons binnen op ons inloopspreekuur via ZOOM. Tijdens dit spreekuur zijn 

Jan Bosman en Anneloes Groen, Projectleiders Transitie Professionals, beschikbaar voor al jouw vragen en 

input op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de transitie.  

 

Meer informatie en de overige data vind je hier. 

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

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

professionalsbuurtteams@sigra.nl 
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