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De buurtteamorganisaties in oprichting maken een vliegende start om op 1 april goed voorbereid 

aan de slag te gaan. Wie zijn de buurtteamorganisaties en hoe kan ik kennis met ze maken? 

Hierover lees je onder andere in deze editie van de nieuwsbrief. 

Bijeenkomst Buurtteam Amsterdam (aanvullende data) 
 

De gemeente organiseert in samenwerking met SIGRA en de buurtteamorganisaties in oprichting op drie 

data een onlinebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie over de overstap naar de 

buurtteams. Ook kan je kennis maken met de zeven buurtteamorganisaties in oprichting. 

 

Voor wie? 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die (overwegen te) gaan werken in een buurtteam, 

waaronder professionals die nu werken bij een organisatie die ambulante ondersteuning biedt.  

 

Data 

De onlinebijeenkomst vindt plaats op drie data.  Let op: het programma is op alle data hetzelfde. Meld je 

aan voor de datum die jou het beste uitkomt. 

• Donderdag 19 november 9:30 – 11:30 uur VOL  

• Maandag 30 november 9:30 – 11:30 uur 

• Dinsdag 15 december 9:30 – 11:30 uur 

Bekijk de uitnodiging voor het complete programma en om je aan te melden. 

Overdracht van cliënten 
 

Half oktober is naar alle huidige aanbieders Wijkzorg en MO/BW in de stad informatie verstuurd over de 

overdracht van cliënten. Ben je professional en heb je vragen over: 
• De planning voor de overdracht van cliënten?  

• Communicatie over de overdracht met je cliënten? 

• Hoe de overdracht van cliënten naar een andere professional er uitziet? 

 

Dan kun je hiervoor terecht bij je huidige werkgever. 

Week van het Verbond 
 

Van 23 t/m 27 november is de Week van het Verbond. In deze week kom je als professional alles te weten 

over de opbrengsten van de teams van het Verbond van 100, de voorlopers van de buurtteams. Een week 

vol praktijkervaringen, geleerde lessen en persoonlijke verhalen van de medewerkers van het Verbond van 

100. Wat hebben zij geleerd? Een week voor en door professionals. Uiteraard is het hele programma 

digitaal. 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/11/Uitnodiging-online-bijeenkomst-Buurtteam-Amsterdam-NIEUW.pdf


 

 

 

Iedere dag zijn er meerdere (online) workshops waar je aan kunt deelnemen. 

Over allerlei onderwerpen die in het Verbond aan bod zijn gekomen. 

Dagelijks is er ook een Meet & Greet waar je met je vragen terecht kunt en de 

medewerkers van het Verbond leert kennen.  

 

Bekijk hier de complete uitnodiging voor de Week van het Verbond, inclusief 

beschrijvingen van de workshops en de agenda per dag. 

 

Je kunt je aanmelden voor één of meerdere workshops via het aanmeldformulier en zet ze in je agenda. 

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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