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De zomervakantie is voor sommige in volle gang, maar ondertussen wordt er hard gewerkt 

aan het realiseren van Buurtteams Amsterdam. Niet alleen door de gemeente en de 

betrokken zorgaanbieders, maar ook door de teams van het Verbond van 100. De kaders van 

de toekomstige buurtteams worden steeds concreter en hierdoor kunnen wij ook weer 

preciezer antwoorden op jullie vragen. 

In deze nieuwsbrief  staan we stil bij een aantal van jullie vragen en kun je meer lezen over de 

ervaring van Mohamed en Niels vanuit buurtteams Geuzenveld/Slotermeer. 

 

Vraag & antwoord  
Tijdens de ‘online bijeenkomst professionals’ van 29 juni en 2 juli 
hebben vele van jullie vragen gesteld. Helaas was er tijdens de 
bijeenkomst niet genoeg tijd om álle vragen uit de chat aan bod te 
laten komen. Alle vragen zijn vastgelegd en zullen worden 
beantwoord   Staat jouw gestelde vraag er niet tussen? Binnenkort 
komen de overige antwoorden op de vragen gefaseerd op de website 
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams. 
 
Is het duidelijk hoeveel FTE aan professionals er nodig is en hoeveel FTE er bij alle zorgorganisaties 
beschikbaar zijn?  
Het uitgangspunt is dat het huidige aantal medewerkers van zowel Madi's, ambulante ondersteuning 
en Samen DOEN straks ook nodig is. Naar schatting gaat dat in totaal om circa 700 FTE. 
 
Hoe groot gaan de buurtteams naar verwachting worden? Hoeveel medewerkers zitten er in een 
buurtteam?  
We verwachten dat er ongeveer 15 FTE aan medewerkers per buurtteam komen. 
 
Komen er zeven (nieuwe) fysieke locaties of werk je vanuit de oude werkplek en inhoudelijk (en 
wisselend) bij het buurtteam?  
Het gaat om zeven buurtteamorganisaties. Het is de bedoeling dat er veel meer locaties komen waar 
vanuit de medewerkers werken. Deze locaties zijn verspreid door het stadsdeel. Hoe organisaties dat 
precies willen vormgeven, is aan de buurtteams. 
 
Welk diploma heb je nodig om in het buurtteam te werken? Veel collega’s hebben een 
Mbo-opleiding. 
Voor alle zorgprofessionals die nu actief zijn en werk uitvoeren dat straks binnen de buurtteams 
wordt uitgevoerd is er een plek binnen de buurtteams, ongeacht het opleidingsniveau. 
 
De overige vragen met bijbehorende antwoorden vind je hier.  

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/Vraag-en-antwoord-informatiebijeenkomsten-juni-juli-2020.pdf


 

Factsheet voor professionals voor cliënten 
Nu de start van de buurtteams steeds dichterbij komt kan het zijn dat je als professional al vragen krijgt 

van cliënten over de nieuwe buurtteams. Wat kun je nu al vertellen? De gemeente ontwikkelde 

hiervoor een factsheet zodat jij als professional de eerste vragen van je cliënten goed kunt 

beantwoorden. Het is ook een handig geheugensteuntje.  

 

De factsheet is te vinden op Wijkzorg Amsterdam, of in de bijlage. 

Ervaringen vanuit het Verbond van 100 
Buurtteams Amsterdam ontwikkelen we samen. Professionals 

vanuit allerlei organisaties en met verschillende perspectieven 

denken mee over hoe de buurtteams eruit gaan zien. Binnen 

het Verbond van 100 wordt momenteel al volop geoefend 

met de nieuwe werkwijze voor de toekomstige Buurtteams 

Amsterdam.  

 

In het verbondsteam in Geuzenveld/Slotermeer houden o.a. Mohamed Bounnaanaa (WPI) en Niels 

Gozems (MEE/Samen DOEN) zich bezig met de werkwijze en samenstelling van de toekomstige 

buurtteams. “We werken aan allerlei onderwerpen waar je in een buurtteam mee te maken krijgt. We 

schaven continu aan het proces”, vertelt Mohamed. Waar zij bijvoorbeeld aan werken? “We bespreken 

dingen als; wie moeten er nou aanwezig zijn op het fysieke ‘kantoor’ van het buurtteam? Wie ontvangt 

inwoners?  In het Kompas verzamelen we wat belangrijk en wat efficiënt is”, geeft Niels aan.  

 

Lees het hele verhaal verder op Wijkzorg Amsterdam. 

Toekomstige bijeenkomsten 
Momenteel staan de volgende bijeenkomsten gepland voor professionals.  

Wanneer Onderwerp 

September Bijeenkomst Overgangsplan 

Oktober Bijeenkomst aanvullende informatie over de coalities 

December Bijeenkomst transitieproces 

 

Houd de website https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteam of deze nieuwsbrief in de gaten voor meer 

informatie over de exacte data, de inhoud en hoe je je hiervoor kan aanmelden.  

Digitaal Inloopspreekuur 
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? Bezoek ons digitale inloopspreekuur via 

ZOOM via de link achter de desbetreffende datum. 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.  

 

Het inloopspreek uur vindt elke eerste donderdag van de maand plaats. De eerstvolgende data zijn: 

• 3 september 09:00-09:30 – Om deel te nemen klik hier 

• 1 oktober 09:00-09:30 – Om deel te nemen klik 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 
  

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/08/Factsheet-Buurtteams-voor-professionals.pdf
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/verhalen-uit-de-praktijk/medewerkersverhaal-buurtteam-geuzenveld-slotermeer/
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteam
https://us02web.zoom.us/j/84945024113?pwd=ZlFqMlpzVHFRZklsekNxWUdXUk54dz09
https://us02web.zoom.us/j/87448285599?pwd=RnFtZVJzRG93dzBESmw3MEtWaHBXdz09
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams
mailto:professionalsbuurtteams@sigra.nl

