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De buurtteamorganisaties in oprichting gaan door met alle activiteiten en ontwikkelingen om op 1 

april aan de slag te gaan. In deze nieuwsbrief lees je over de voorbereidingen.  

Buurtteams van start op 1 april  
 

De gemeente Amsterdam heeft op 19 januari 2021 besloten om de lopende aanbestedingsprocedure van 

de aanvullende ondersteuning Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (MOBW) voor 2021 

en verder, deels in te trekken en een nieuwe procedure te gaan organiseren. In de brief van wethouder 

Kukenheim aan de gemeenteraad staat een toelichting op dit besluit.  

 

De ontwikkeling van de buurtteams gaat door. Zoals gepland starten de buurtteams op 1 april 2021. Per 1 

april starten de buurtteams met de professionals en cliënten van de AO-aanbieders die zich niet hebben 

ingeschreven voor de aanvullende Wmo. Per 1 april kunnen nieuwe cliënten zich ook melden bij de 

buurtteams en zullen cliënten op de wachtlijsten overgaan. Hierna volgt een overgang van professionals 

en cliënten van de coalitiepartijen en alle overige AO-aanbieders. De fasering gaat plaatsvinden van 1 

april tot 1 juli 2022.  

 

Jouw werkgever maakt afspraken met het buurtteam wanneer jij samen met (een deel van) jouw cliënten 

over gaat naar de buurtteams. De werkgever wordt hierover geïnformeerd door middel van een 

informatiepakket en gaat op basis hiervan het gesprek met jou als professional aan. Geef je interesse in 

de buurtteams dus vooral aan bij jouw huidige werkgever. Uitgangspunt is dat elke professional die vóór 

1 april aangeeft de overstap te willen maken naar de buurtteamorganisatie onder het Overgangsplan 

valt, ook al gaat deze professional later dan 1 april over. 

 

Informatiebijeenkomst 18 februari 13:00 – 14:30 uur 
 
Op donderdag 18 februari organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle professionals die 
interesse hebben in de buurtteams. In deze bijeenkomst geven we informatie over de overgang van 
professionals naar de buurtteams, gaan we dieper in op de fasering en wie wanneer overgaat.  
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via een mail naar buurtteams@amsterdam.nl.  
De link voor de bijeenkomst ontvang je een paar dagen van tevoren per e-mail.  

 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9653578/1/Brief%20nieuwe%20procedure%20contractering%20aanvullende%20Wmo%20en%20MOBW
mailto:buurtteams@amsterdam.nl


Overgang professionals 
 
Begin januari heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij alle niet ingeschreven AO-aanbieders om de 
overgang van cliënten en professionals te starten. Met deze inventarisatie geeft de huidige aanbieder 
aan hoeveel professionals de overstap naar de buurtteams willen maken. De buurtteams hebben 
inmiddels contact opgenomen met deze professionals en voeren de overgangsgesprekken.  
 
Voor alle coalitie partijen en overige AO-aanbieders komt er in de komende twee weken eenzelfde 
inventarisatie. Je huidige werkgever zal de komende twee weken het gesprek met jou aangaan. Je kunt 
je interesse kenbaar maken bij je huidige werkgever, zodat jouw werkgever dit via de inventarisatie aan 
de buurtteamorganisatie kan doorgegeven. Mocht dit niet gebeuren, neem contact op met de HR-
afdeling van het buurtteam waar je de meeste cliënten hebt wonen. Zie de contactgegevens hieronder. 
 

Contactgegevens  Buurtteams  

Dagmar den Ouden  

d.denouden@sezo.nl 

Buurtteam Nieuw-West 

Helga Huisman 

h.huisman@combiwel.nl 

Buurtteam West 

Edith Lute  

edith.lute@centram.nl 

Buurtteam Centrum 

Timon Foppen 

t.foppen@bagroep.nl 

Buurtteam Zuid-Oost 

Jacky Cleijne  

j.cleijne@desocialemaatschap.nl 

Buurtteam Zuid 

Jacky Cleijne  

j.cleijne@desocialemaatschap.nl 

Buurtteam Noord  

Sabine Vogtschmidt - Bertens  

SVogtschmidt-Bertens@dynamo-amsterdam.nl 

Buurtteam Oost 

 

Buurtteams gaan werven voor 1 april  
 
De buurtteamorganisaties gaan van start op 1 april. Vanaf dit moment kunnen nieuwe cliënten zich 
melden bij de buurtteams. Vanuit de huidige AO-aanbieders gaan ook de wachtlijsten met cliënten over 
naar de buurtteamorganisaties. Om deze cliënten te kunnen opvangen, hebben de buurtteams ervoor 
gekozen om extra personeel te werven voor 1 april. Deze werving heeft geen invloed op de garantie op 
een plek binnen de buurtteams voor professionals die later dan 1 april overgaan. Iedere professional die 
bij een AO-aanbieder werkzaam is en onder het Overgangsplan valt, heeft garantie op werk binnen de 
buurtteams. 

Q&A Overgangsplan  
 
Alle vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst over het convenant Overgangsplan op 14 

januari hebben we in een Q&A beantwoord. Hierbij is de volgende verdeling gemaakt:  
1. Overgangsplan 

2. Proces overgang naar de buurtteams 

3. Arbeidsvoorwaarden 

4. CAO en medezeggenschapsraad 

De Q&A is te vinden op de website van Wijkzorg Amsterdam, of via deze link.  
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https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2021/02/QA-Overgangsplan-Buurtteams-Amsterdam-januari-2021.pdf


 

 

Digitaal Inloopspreekuur 
 

Wanneer je een arbeids-gerelateerde vraag hebt rondom de overstap naar de buurtteams kun je die 

stellen tijdens ons digitaal Inloopspreekuur. Het eerstvolgende inloopspreekuur is gepland op 4 maart 

van 09.00-09.30. 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 

  

 

 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/agenda/
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/
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