
 

Laatste ontwikkelingen Buurtteams  

Amsterdam voor professionals van zorg- en  

welzijnsorganisaties 

  

Update voor professionals Buurtteams 

Amsterdam  
23 december 2020  

De Buurtteams in oprichting maken een vliegende start om op 1 april goed voorbereid aan de slag 

te gaan.  

In deze nieuwsbrief  lees je over de voorbereidingen.  

Onderhandelingsakkoord bereikt over het Overgangsplan   
 

Afgelopen maanden is er gewerkt aan een Overgangsplan om de overgang van professionals naar de 

Toekomstige Buurtteamorganisaties in goede banen te leiden. In dit plan worden de spelregels 

omtrent overgang beschreven. Deze week is het plan goedgekeurd door de vertegenwoordigers van 

de Vakbonden en de huidige en toekomstige werkgevers.  

 
Op 14 januari om 10 uur is een digitale bijeenkomst gepland die alle professionals kunnen bijwonen 
voor verdere toelichting op het Overgangsplan. Naar aanleiding van de bijeenkomst vragen de 
vakbonden hun leden om formeel een stem uit te brengen. Inschrijven voor deze bijeenkomst kan in 
het nieuwe jaar en wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt.  

 

Het Overgangsplan is vanaf nu beschikbaar om te delen, zie de website van Wijkzorg Amsterdam. We 

willen benadrukken dat ondanks de vertraging van dit plan en de gefaseerde overgang naar de 

Buurtteam organisaties de uitgangspunten voor de overgang van professionals onverminderd blijven 

gelden. Dit biedt voor alle professionals  maximaal zekerheid voor een rol binnen de 

buurteamorganisaties.  

Functiebeschrijving beschikbaar voor professionals in Buurtteams 
 
Naast het Overgangsplan is ook het definitieve concept van de functiebeschrijving voor professionals 
in Buurtteams beschikbaar. Dit definitieve concept is de basis waarmee we gaan werken, een 
zogenaamd werkdocument.  De voorlopige aanname is dat deze beschrijving overeenkomt met schaal 
6 (mbo) en schaal 8 (hbo) van de cao Sociaal Werk. In de loop van 2021 wordt dit concept getoetst aan 
de praktijk. Vervolgens zal een definitieve functiebeschrijving worden opgeleverd die gewogen zal 
worden en ter advies aan alle Ondernemingsraden van de Buurtteams in oprichting worden 
voorgelegd. Dit wordt stedelijk opgepakt. 

 

De functiebeschrijving is te vinden via deze link.   

  

Iedereen fijne feestdagen toegewenst  
 

In het nieuwe jaar zijn de ontwikkelingen rondom de oprichting van de Buurtteams nog volop bezig. 

Houd de nieuwsbrief daarom in de gaten voor updates en nieuwtjes. Voor nu wensen we iedereen fijne 

feestdagen toe en tot in het nieuwe jaar! 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/Overgangsplan-BTOs-23122020-v.1.pdf
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/Definitief-concept-Functiebeschrijving-medewerker-Buurtteam-versie-0.9.pdf


 

 

 

 

Alle Buurtteam bijeenkomsten hebben plaatsgevonden  
 

De inhoud van de bijeenkomsten zijn de vinden op de website van wijkzorg Amsterdam.  

 

Presentatie zijn te vinden via de volgende links: 

Presentatie deel 1:https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-

content/uploads/sites/14/2020/12/Bijeenkomst-Buurtteam-Amsterdam-november-december-

Algemeen.pdf 

Presentatie deel 2: https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/presentatie-transitie-professionals/ 

 

Digitaal Inloopspreekuur 
 

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

allerlei arbeid gerelateerde vragen hebt 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 is Jan Bosman, Projectleider Transitie Professionals, beschikbaar voor al jouw vragen en 

input op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de transitie.  

 

Meer informatie en de 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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