
 

 
Stedelijke informatiebijeenkomsten Buurtteams voor 

professionals  
 

Beste professional,  
 
Wil je meer weten over werken in de Buurtteams en de stappen daar naartoe? Schrijf je dan nu 
in voor één van de vier bijeenkomsten van Sigra en de gemeente Amsterdam.  
 
In deze bijeenkomsten krijg je informatie over wat het gaat betekenen om te werken in een 
Buurtteam en hoe de overgang naar de Buurtteams eruit gaat zien. Ook gaan we in gesprek 
over jullie vragen en zorgpunten en maken we inzichtelijk wanneer welke informatie 
beschikbaar is en welke dingen jullie in de overgang naar de Buurtteams zelf kunnen doen.  
 
Voor wie?   

De bijeenkomsten zijn voor de professionals die naar verwachting vanaf 1-1-2021 in een 
Buurtteam gaan werken. Voor de andere professionals organiseren we later nog informatie 
bijeenkomsten. 
 
Het programma in het kort 

1. Introductie 

• Welkom en opening door dagvoorzitter  

• Gemeente Amsterdam: 

o Wat gaan de Buurtteams ons brengen? 

o Overgang naar de Buurtteams: belangrijke stappen naar 1 - 1 - 2021  

• Voorbereiding van de overgang door zorg- en welzijnsaanbieders - Sigra  

2. Ronde-tafels: met elkaar in gesprek  

3. Vervolgstappen en afsluiting  

4. Napraten met een drankje 
 
Let op: we kunnen tijdens de bijeenkomst geen antwoord geven op (individuele) vragen over 
arbeidsvoorwaarden in de Buurtteams. Hierover volgt dit voorjaar aanvullende informatie via 
je werkgever.   
 

Schrijf je in! 

Wil je meer weten over werken in de Buurtteams en de stappen daar naartoe? Schrijf je dan nu 

in voor één van de vier bijeenkomsten via dit formulier. De bijeenkomsten hebben allemaal 

hetzelfde programma. Er is plek voor 100 deelnemers per bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn 

op: 

o Dinsdag 24 maart van 15 – 17 uur in de Vondelkerk, Vondelstraat 120a, 1054 GS 

Amsterdam (ingang t.o. Vondelpark) 

o Donderdag 26 maart van 15 – 17 uur in de Meervaart, Meer en Vaart 300, 1068 LE 

Amsterdam 

o Maandag 30 maart van 15.00 – 17.00 uur in de Tolhuistuin, IJpromenade 2, 1031 KT 

Amsterdam 

https://www.sigra.nl/aanmeldformulier-informatiebijeenkomst-professionals-buurtteams


o Dinsdag 31 maart van 15 – 17 uur in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 K, 1019 

HC Amsterdam 
 

De zaal is steeds een kwartier van te voren open.  

 

Graag tot ziens bij één van de bijeenkomsten! 


