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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.  

Terugblik bijeenkomst Buurtteams Amsterdam   
 

Op 19 en 30 november vonden twee online informatiebijeenkomsten voor professionals plaats over de 

Buurtteams met een totale opkomst van 200 mensen! Tijdens deze bijeenkomsten werd informatie 

gegeven over de overstap naar Buurtteams Amsterdam. Met de break-out sessie kregen deelnemers 

de kans om met de verschillende Buurtteams in oprichting kennis te maken en vragen te stellen. We 

zijn ontzettend trots dat de belangstelling voor deze bijeenkomsten zo groot is dat in december er drie 

nieuwe bijeenkomsten zijn gepland. 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een overzicht met meest gestelde vragen. Hieronder vind je 

alvast twee antwoorden op vragen die vaak gesteld worden. Het totale overzicht zal na de laatste 

bijenkomst op 17 december gedeeld worden.  

 

Helaas zitten de volgende twee bijeenkomsten op 15 en 17 december vol. Wil je toch de inhoud van de 

presentatie meekrijgen, zijn hieronder twee links toegevoegd. Heb je alsnog vragen over de 

Buurtteams in oprichting, schrijf je dan in voor de inloop spreekuren via de link onderaan in de 

nieuwsbrief.   

 

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/ 

Frequently Asked Questions 
 

Op basis van de bijeenkomsten op 19 en 30 november zijn drie van de meest gestelde vragen weergegeven. 

Voor iedereen met dezelfde vraag staat hier het antwoord.  

 

Hoeveel Buurtteams komen er per stadsdeel? 
De verwachting is dat er uiteindelijk ongeveer 50 buurtteams zullen komen. Het is aan de 
buurtteamorganisaties zelf om precies te bekijken hoeveel buurtteams er per buurt nodig zijn. 

 

Mogen huidige cliënten geïnformeerd worden? 

Cliënten mogen worden geïnformeerd via de eigen begeleider als zij vragen hebben. Voor 

professionals die momenteel al vragen krijgen van hun eigen cliënten over de buurtteams, is er 
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een factsheet ontwikkeld met een heldere boodschap zodat professionals het verhaal nu al goed aan 

hun cliënten kunnen uitleggen. https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-

content/uploads/sites/14/2020/08/Factsheet-Buurtteams-Amsterdam-voor-professionals.pdf 
 

Organisatie Samen DOEN stopt per 1 januari 2020 

 

De professionals van Samen DOEN gaan over naar de Ouder- en Kindteams of de Buurtteams in 

oprichting. Amsterdammers en gezinnen met meerdere problemen kunnen vanaf 1 januari 2021 

terecht bij de Ouder- en Kind teams en de Buurtteams  

 

Verdere informatie over deze verandering kun je vinden via de volgende link: Organisatie Samen 

DOEN stopt per 1 januari 2020 - Wijkzorg Amsterdam Buurtteams (wijkzorg-amsterdam.nl) 

Uitstel gunning aanvullende ondersteuning Wmo 
 

De definitieve gunning van de diensten aanvullende Wmo is uitgesteld van 8 december naar 18 

december 2020. 

 

De definitieve gunning voor Maatschappelijk Opvang Beschermd Wonen (MOBW) is verder uitgesteld 

naar 28 december 2020. 

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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