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Begin april heeft de gemeente besloten om de publicatie van de subsidietender Buurtteams 

Amsterdam vanwege de Coronacrisis uit te stellen, dus in ieder geval tot 1 juli 2020. Om zo 

professionals de kans te geven om zich te focussen op wat echt nodig is in de stad, namelijk 

continuïteit van zorg.  

Daarmee is er meer tijd om de overgang voor jou als professional naar de buurtteams goed en 

soepel te laten verlopen. Denk aan afspraken over het uitwerken van een functiebeschrijving, het 

maken van afspraken over de CAO, arbeidsvoorwaarden, de overgang van cliënten en de verdere 

uitwerking van het werkproces. In deze nieuwsbrief nemen we je graag mee in de laatste 

ontwikkelingen.  

Overgangsplan professionals naar Buurtteams Amsterdam 

Om de overgang naar de buurtteams zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken we aan een 

overgangsplan. In dit overgangsplan staan duidelijke afspraken over de rechten en plichten van 

werkgevers en werknemers, de CAO en een functieomschrijving. We maken dit plan in samenwerking 

met jullie werkgevers, de betrokken zorg- en welzijnsaanbieders, de vakbonden en de gemeente. Ook 

nodigen we een aantal OR-leden van verschillende aanbieders uit om mee te denken.  

Het streven is om begin juli het overgangsplan klaar te hebben. Maar voor het zover is willen we het 

eerst met jullie delen zodat jullie met ons mee kunnen denken en eventueel suggesties voor 

verbetering kunnen geven. In juni organiseren we dan ook een digitale sessie. Binnenkort ontvangen 

jullie hier een uitnodiging voor. 

Coronacrisis 

De Coronacrisis heeft flinke impact op ons dagelijks leven en werk. Stapje voor stapje worden de 

maatregelen versoepeld. De heropening van de basisscholen geeft werkende ouders weer wat ruimte. 

Allerlei ideeën voor de ‘1,5-metersamenleving’ worden uitgewerkt, maar hoe dit er in de praktijk uit 

komt te zien weten we nog niet. Wat merk jij in je dagelijkse werk en waar kunnen wij, bij de 

voorbereiding van de buurtteams, rekening mee houden? Om daar meer inzicht in te krijgen, is SIGRA 

bezig met een vragenrondje bij de verschillende zorg- en welzijnsaanbieders. Wil je jouw ervaring met 

ons delen? Laat het ons weten. 



 

Waar zijn we nog meer mee bezig? 

De eerste versie van het werkkader voor buurtteamorganisaties is klaar. Het bevat allerlei afspraken 

over de werkwijze van de buurtteams. Ook beschrijft het werkkader de eerste geleerde lessen van het 

Verbond van 100.  

De eerste versie van het Werkkader vinden jullie hier:  

https://wijkzorg-amsterdam.nl/stedelijk/buurtteams/nieuws-en-artikelen/ 

 

Binnenkort maken we een meer beknopte en inspirerende versie. Speciaal voor professionals.  

Verder kijken we samen met de gemeente hoe we vervolg gaan geven aan het Verbond van 100,  

werken we aan de voorbereiding voor de overgang van cliënten en zijn we begonnen met de 

voorbereidingen voor de inrichting van het ICT-systeem. Ook de planning wordt aangepast. Het 

college besluit 2 juni hoe die er precies uit gaat zien. 

Informatie voor professionals op wijkzorg Amsterdam 

Momenteel wordt er een speciale webpagina ingericht voor professionals met daarop alle informatie 

rondom de overgang naar de buurtteams:  

www.wijkzorg-amsterdam.nl/stedelijk/buurtteams 

Hier vind je  alle belangrijke besluiten, documenten, plannen, nieuwsberichten, ervaringsverhalen uit 

het Verbond van 100 en veel gestelde vragen. We proberen de veel gestelde vragen zo goed mogelijk 

te beantwoorden en zullen deze dan ook regelmatig actualiseren.  

Sowieso versturen we voortaan elke drie weken een update met de nieuwste ontwikkelingen rond de 

buurtteams. 

Stel je vraag 

Heb je nog vragen? Overleg dan met je leidinggevende of stuur je vraag 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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