
Presentatie Buurtteams Amsterdam

Voor aanbieders en (zorg)professionals



Buurtteams
De buurtteams worden - samen met de Ouder- en kindteams - de spil in de 
wijk voor zorg en ondersteuning. Het buurtteam is één plek in de buurt waar 
veel expertise bij elkaar zit, waar men kan binnenlopen of naar toe kan 
bellen. Iedereen weet het buurtteam goed te vinden. Zorg en ondersteuning 
bij zelfredzaamheid en participatie – zowel voor enkelvoudige als complexe 
problematiek – zijn dichtbij voor inwoners en ze worden tijdig en passend bij 
hun situatie geholpen.

Het buurtteam:
 Organiseert zich eenvoudig en is dichtbij
 Stuurt op preventie: investeert in zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het 

eigen netwerk te betrekken en in te zetten, en door samen te werken met 
de bestaanszekerheden (werk, inkomen, wonen en veiligheid)

 Werkt vanuit de leefwereld van de Amsterdammer: het dagelijks leven als 
vertrekpunt

 Maakt duidelijke keuzes: de juiste zorg op de juiste plek



Waarom buurtteams?

Voor de Amsterdammer is het 

buurtteam een vertrouwd gezicht 

in de wijk. Hij/zij krijgt 

ondersteuning op maat, waarbij 

het dagelijkse leven het 

vertrekpunt is. Gehoord en gezien 

worden, daar begint het mee. De 

focus ligt nog meer op 

persoonlijke ontwikkeling, 

individuele talenten en 

zelfredzaamheid. De regie blijft zo 

veel mogelijk in eigen handen. 

De teksten in de tekening hierboven zijn gebaseerd op ervaringen 
en meningen die bij partijen in het veld zijn opgehaald



Waarom buurtteams?

Vanaf 2021 willen we professionals 
nog beter in staat stellen om in 
samenhang en mét impact te doen 
wat nodig is voor iedere 
Amsterdammer. Met de buurtteams 
willen we professionals versterken 
om het werk makkelijker te maken. 
Onder andere door: onderlinge 
korte lijnen, meer kennis en 
expertise bij de hand en lage 
administratieve lasten. En vooral 
met plezier kunnen werken. Iedere 
professional in de zorg en welzijn is 
keihard nodig, ook in 2021.

De teksten in de tekening hierboven zijn gebaseerd op ervaringen 
en meningen die bij partijen in het veld zijn opgehaald



De aanleiding voor buurtteams

 Het is voor Amsterdammers in de huidige situatie niet altijd duidelijk waar 
zij met hun vraag naartoe moeten.

 Er zijn veel verschillende organisaties binnen een klein gebied, vaak met 
ieder een eigen specialisme. Het gevolg is dat de Amsterdammer vaak van 
het kastje naar de muur wordt gestuurd, en soms met veel verschillende 
hulpverleners te maken krijgt.

 Het lukt hierdoor niet altijd om de ondersteuningsvraag van de 
Amsterdammer integraal te bekijken, iedere hulpverlener kijkt vanuit 
zijn/haar eigen perspectief of specialisme.

Er is de laatste paar jaren al hard gewerkt aan netwerkontwikkeling, door 
samenwerking tussen buurtbewoners, formele en informele partijen te 
versterken. Het is tijd voor de volgende stap: de herkenbaarheid vergroten 
en nóg meer in samenhang werken.



Buurtteams: voor wie?

 Voor alle Amsterdammers met vragen over zorg, wonen, welzijn, 
inkomen, schulden en veiligheid. Onderling werken buurtteams en Ouder-
en Kindteams nauw met elkaar samen zodat alle Amsterdammers, met of 
zonder kinderen, ondersteund worden wanneer dat nodig is.

 Een plek waar alle buurtbewoners zich welkom voelen. Juist ook de 
Amsterdammers die te maken hebben met meerdere hulpvragen op 
verschillende gebieden. In het buurtteam heb je één aanspreekpunt. Het 
aantal betrokken professionals blijft daardoor voor iedereen overzichtelijk, 
ook bij meerdere vormen van ondersteuning.



Hoe ziet het er dan straks uit in Amsterdam?

 De huidige structuur van de 22 Ouder- en Kindteams Amsterdam blijft 
bestaan

 Elk gebied in Amsterdam heeft straks één Ouder- en Kindteam en 
meerdere buurtteams

 Samen vormen ze de spil in de wijk en de toegang naar sociale zorg en 
ondersteuning

 Alle zorg en ondersteuning die bewoners nodig kunnen hebben, wordt bij 
elkaar en in samenhang georganiseerd. Er wordt samengewerkt met alle 
partijen in het veld zoals zorgaanbieders, cliëntorganisaties, informele 
partijen en ervaringsdeskundigen



Praktijkvoorbeeld
Korte lijnen
Een vrouw en haar dochter dreigen op straat te komen staan door een foutieve 
huurovereenkomst. De woonstichting verwijst haar naar het Ouder- en 
Kindteam. Een collega van het Ouder- en Kindteam haalt het buurteam erbij: 
hoe dit op te lossen? Het buurtteam belt met de contactpersoon bij dienst 
Wonen van de gemeente. Dienst Wonen onderzoekt wat er mis is gegaan met 
de huurovereenkomst en welke mogelijkheden er zijn voor het verkrijgen van 
een nieuwe woning. De buurtteammedewerker helpt haar verder met het 
zoeken naar een nieuwe woning en het regelen van de juiste documenten. 
Tegelijkertijd houdt de Ouder- en kindadviseur goed in de gaten hoe het met het 
kind gaat en of de omstandigheden voor haar veilig zijn. Het buurtteam en 
Ouder- en Kindteam vullen elkaar goed aan. 

Rol van het buurteam: heeft directe contactpersonen bij afdelingen zoals 
dienst Wonen en bij het Ouder- en Kindteam. Ze weten elkaar goed te vinden. 
De Amsterdammer komt snel op de juiste plek terecht en een oplossing is 
daardoor vaak dichtbij, het hoeft niet lang te duren. 



Wat doet een buurtteam?

Professionals in de buurtteams leveren zelf het grootste deel van de ondersteuning. 
Zij benutten zo goed als kan de mogelijkheden die er zijn binnen het eigen netwerk 
van de Amsterdammer of het (informele) netwerk in de buurt. 

Een buurtteam medewerker:
 Geeft advies en informatie: o.a. over mogelijkheden in de directe omgeving en verbinding 

met (collectieve) voorzieningen in de buurt. Of over wat de Amsterdammer zelf al kan doen.  
 Verheldert de vraag: een uitgebreid gesprek en het maken van een integraal plan. 
 Verleent ondersteuning, bijvoorbeeld bij schulden, sociaaljuridische zaken, zelfstandig 

leven, het vinden van een dag invulling en maatschappelijke participatie. 
 Organiseert aanvullende ondersteuning: begeleiding naar aanvullende ondersteuning Wmo: 

hulp bij het huishouden, dagbesteding, stedelijk aanbod individuele (voorheen ambulante) 
ondersteuning, logeeropvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, 
ondersteuning en opvang van slachtoffers bij huiselijk geweld en overige specialistische 
ondersteuning.



Praktijkvoorbeeld
Doen wat nodig is
Een Amsterdammer met schulden klopt aan bij het buurtteam. Na een eerste gesprek 
blijkt dat er niemand in zijn netwerk is op wie hij kan terugvallen. Ook zijn huis ziet er 
vervuild uit. De buurtteammedewerker schakelt huishoudelijke hulp in. Voortaan komt 
1 keer per week iemand langs om met hem het huis aan te pakken. Ook kijken ze 
samen welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd. Meneer zijn oude hobby 
was vissen, wie weet zijn er mensen met soortgelijke interesses om dat samen mee te 
doen? Ook gaat de buurtteammedewerker samen met hem op zoek naar geschikt 
vrijwilligerswerk. Om nieuwe sociale contacten op te doen, om in het arbeidsproces te 
komen en structuur in zijn leven te krijgen. Ondertussen gaan ze samen aan de slag 
met de schulden. Een collega in het buurtteam is schuldhulpverlener en kan daar goed 
bij helpen. 

Rol van het buurtteam: helpt de Amsterdammer niet alleen met zijn/haar schulden, 
maar met alles waarbij hij/zij wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Zo veel of zo 
weinig als nodig. Zodat de Amsterdammer weer zo veel mogelijk zelf verder kan.  



Wie werken er in het buurtteam?

Professionele hulpverleners en vakmensen met veel ervaring op het gebied van 
(psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, veiligheid en schulphulpverlening: 

 Individuele (voorheen ambulante) ondersteuners
 Schuldhulpverleners en sociaal raadslieden
 Maatschappelijk werkers en dienstverleners
 Experts multiproblematiek (Samen DOEN)
 Onafhankelijke cliëntondersteuners MEE
 Ervaringsdeskundigen

Professionals behouden en ontwikkelen ieder hun expertise binnen de integrale 
werkwijze van de buurtteams. De lijnen onderling zijn kort en de slagvaardigheid is 
groot. Je kunt elkaar gemakkelijk helpen om tot een oplossing te komen, waarbij 
verschillende perspectieven vanuit verschillende disciplines worden meegenomen. 
Via een leer- & ontwikkeltraject werken de medewerkers aan hun kennis en het 
uitwisselen van ervaringen. 



Praktijkvoorbeeld
Meerdere hulpvragen, één plan

Een vrouw zit in schuldhulpverlening. Ze ervaart veel spanning, heeft weinig 
familie en vrienden, last van depressiviteit, voedt alleen haar zoon op en 
dreigt mentaal onstabiel te raken. Ze komt terecht bij een GGZ instelling, 
deze trekt aan de bel bij het buurtteam. De buurtteamedewerker heeft 
ervaring met complexe hulpvragen en brengt in kaart wat er nodig is en in 
welke volgorde. Samen maken ze een plan. Een ervaringsdeskundige vanuit 
het buurtteam begeleidt haar hierbij. Ze kijken naar wat zij zelf kan, welke 
voorzieningen er in de buurt zijn en welke ondersteuning vanuit het 
buurtteam nodig is. Specialistische hulp, bijvoorbeeld vanuit een GGZ 
instelling, wordt erbij gehaald als dat nodig blijkt.

Rol van het buurteam: bekijkt de situatie in zijn geheel, zet de juiste 
expertise in, maakt een plan van aanpak en behoudt samen met de 
Amsterdammer de regie. Specialistische hulp wordt ingeschakeld als het 
nodig is, maar meestal niet als eerste oplossing. 



Samenwerken met buurtteams
Buurtteammedewerkers werken nauw samen met:

 Medewerkers van de gemeente op het gebied van werk, participatie en 
inkomen  (waaronder de klantmanagers activering) en van wonen.

 De huidige Ouder- en Kindteams (OKT’s) voor ouders en kinderen met 
vragen op het gebied van zorg, opvoeding en gezondheid. 

 Sociaal loket (de precieze invulling van deze samenwerking wordt in 2021 
verder uitgewerkt).

 Veel partijen er omheen, zoals organisaties in de wijk (de sociale basis),  
huisartsen, GGZ, veiligheidspartners en andere informele netwerken.



Praktijkvoorbeeld
Het buurtteam als onderdeel van het buurtnetwerk

Een man komt tijdens inloopspreekuur bij het buurtteam: hij heeft 
onenigheid met zijn buren en wordt met geweld bedreigd. De eerste stap is 
een afspraak met burenbemiddeling en de wijkagent regelen. De 
bemiddelaar gaat in gesprek met de man en zijn buren. De situatie wordt 
besproken, het blijkt grotendeels een misverstand. De wijkagent geeft de 
buren een officiële waarschuwing. De ruzie loopt hierdoor niet verder uit de 
hand. In het vervolg weet de man dat hij weer bij het buurtteam kan 
aankloppen, als er problemen ontstaan. 

Rol van het buurteam: 
Kijkt eerst welke mogelijkheden er zijn in het eigen netwerk van de man en 
in de buurt. Schakelt direct met informele en formele partijen in de buurt. 
Denkt in eenvoudige oplossingen, zoals gesprekken voeren. Soms is dat al 
genoeg. 



Waar zit het buurtteam?

Per stadsdeel komen er meerdere buurtteams, het liefst minimaal één 
buurtteam per wijk/buurt. Zo is er altijd een buurtteam dichtbij en is het in 
de buurt makkelijk vindbaar.

De eerste buurtteams beginnen per 1 april 2021, het aantal buurtteams 
wordt daarna uitgebreid.



Praktijkvoorbeeld
De route naar het buurtteam

Een man met niet-aangeboren hersenletsel is verward. Hij komt bij zijn 
afspraken met de klantmanager van Werk, Participatie en Inkomen niet 
opdagen. Brieven blijven ongeopend op de mat liggen. WPI signaleert het 
buurtteam: wat is er aan de hand? Het buurtteam gaat op onderzoek uit en 
gaat met meneer in gesprek. Het buurtteam ontdekt dat meneer binnenkort 
moet verhuizen, maar dit zelf niet kan regelen en bekostigen. Het buurtteam 
zoekt dit verder uit en gaat samen met de man en met medewerkers van 
WPI op zoek naar een oplossing. Bijvoorbeeld hoe de kosten voor de 
verhuizing op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zodat de 
verhuizing geen vertraging oploopt. 

Rol van het buurteam: heeft vaste contactpersonen bij partijen zoals WPI, 
zij weten het buurtteam goed te vinden. Het buurtteam gaat op onderzoek 
uit om de situatie in kaart te brengen en betrekt andere partijen weer als dat 
nodig is.



De belangrijkste veranderingen voor..

 Maatschappelijke dienstverlening: alle ondersteuningstrajecten die de 
maatschappelijke dienstverlening biedt, gaan op in de buurtteams. Dat 
geldt niet voor de activiteiten in de sociale basis die vanuit 
maatschappelijke dienstverlening worden georganiseerd; zoals de 
preventieve, open en toegankelijke activiteiten waarbij Amsterdammers 
elkaar ondersteunen. Dit gedeelte blijft vanuit de sociale basis 
beschikbaar.

 Ouder- en Kindteams: deze teams blijven bestaan voor ouders en 
gezinnen met hulpvragen. Ook voor huishoudens met kinderen die 
meerdere hulpvragen hebben op verschillende leefgebieden. Ze werken 
nauw samen met de buurtteams. Samen vormen ze de spil in de wijk en 
werken ze samen met de voorzieningen in de stad en in de buurt. 



De belangrijkste veranderingen voor..

 Samen DOEN: De Samen DOEN teams houden op te bestaan per 1 
januari 2021. De medewerkers, cliënten en de aanpak Samen DOEN 
worden opgenomen in het Ouder- en Kindteam en het buurtteam. 70% 
van de medewerkers en cliënten gaan naar een OKT, 30% naar een 
buurtteam. Amsterdammers met complexe problematiek kunnen 
daardoor straks bij beide teams terecht.

 Aanvullende ondersteuning Wmo: de buurtteams werken nauw samen 
met partijen die aanvullende ondersteuning bieden vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Ook hebben ze een belangrijke rol in de 
toekenning daarvan en de begeleiding er naartoe. 80% van de huidige 
ambulante ondersteuning gaat op in de buurtteams, de overige 20% 
wordt opnieuw ingekocht. Deze 20% is beschikbaar voor ondersteuning 
die het buurtteam zelf niet biedt. Bijvoorbeeld voor groepen die 
zwaardere en/of meer gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben, in 
verband met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren 
hersenletsel of autisme. 



De belangrijkste veranderingen voor..

 Ervaringsdeskundigen: in de buurteams werken beroepsmatige 
ervaringsdeskundigen als volwaardig lid van het team. Zij hebben een 
verbindende rol in het contact tussen het buurtteam, de Amsterdammer 
en zijn of haar netwerk. Ook kunnen zij een rol spelen bij 
teamontwikkeling, vraagverheldering en herstelondersteuning.

 Werk, participatie en inkomen:  klantmanagers activering werken bij 
voorkeur op dezelfde locatie als de buurtteams. In de loop van 2021 wordt 
een besluit genomen over hoe de dienstverlening van Werk, participatie en 
inkomen een plaats krijgt in de buurtteams.



De belangrijkste veranderingen voor..

 Cliëntondersteuning: Onafhankelijke cliëntondersteuning blijft 
beschikbaar vanuit MEE AZ, cliëntenbelang Amsterdam en de drie partijen 
uit de Straat-Alliantie. MEE AZ voert als enige de onafhankelijke 
cliëntondersteuning binnen én buiten de buurtteams uit, ook voor cliënten 
van de Ouder- en Kindteams. MEE-consulenten kunnen binnen het 
buurtteam ook Amsterdammers met algemene hulpvragen ondersteunen, 
zolang dit niet in strijd is met hun onafhankelijke positie. 

 Wijkzorg netwerken: de nieuwe buurtteamorganisaties bouwen voort op 
de ervaringen die de wijkzorgallianties hebben opgedaan. Deze ervaringen 
worden overgedragen aan de buurtteamorganisaties, zij gaan hiermee 
verder met een uitgebreide netwerkaanpak.



De belangrijkste veranderingen voor..

 Huidige cliënten: behouden de zorg die ze krijgen en nodig hebben. Maar 
krijgen mogelijk een andere hulpverlener, vanuit het buurtteam. Het 
voornemen is om met zo volwaardig mogelijke buurtteams te starten, 
zodat cliënten vanaf het begin goed terecht kunnen. Tegelijkertijd wordt 
deze grote verandering gefaseerd aangepakt. 

 Naast alle huidige cliënten van de maatschappelijke dienstverlening, 
worden zo veel mogelijk cliënten van individuele (voorheen ambulante) 
ondersteuning vanaf 1 april 2021 overgedragen. De meest kwetsbare 
(OGGZ-)groep wordt als laatste overgedragen. Er is een jaar de tijd om de 
overgang te realiseren. 



Uitvoering Buurtteams Amsterdam

De gemeente...

 Kent subsidie toe aan één samenwerkingsverband van aanbieders per 
stadsdeel (waaronder ten minste één instelling voor maatschappelijke 
dienstverlening (MaDi) en een aanbieder van ambulante ondersteuning) 
voor een periode van zes jaar

 Publiceert de subsidieregeling op 1 juli 2020 
 De buurtteams starten hun dienstverlening per 1 april 2021



Uitvoering Buurtteams Amsterdam

De buurtteamorganisatie…  

 Richt meerdere buurtteams op in het betreffende stadsdeel
 Biedt de dienstverlening aan onder een nieuwe naam (Buurtteams 

Amsterdam):
 Is verantwoordelijk voor de realisatie van de buurtteams op buurtniveau, 

en voor het organiseren van het sociaal raadsliedenwerk en de 
schuldhulpverlening op stadsdeelniveau



Op de hoogte

 https://wijkzorg-amsterdam.nl/
 http://amsterdam.nl/buurtteams
 Nieuwsbrief ‘Wegwijs in de Wmo’. Aanmelden via 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven/
 Nieuwsbrief ‘update voor professionals’ (SIGRA) 
 Contact voor professionals: professionalsbuurtteams@sigra.nl
 Contact overig: buurtteams@amsterdam.nl
 https://verbondvan100.nl/

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven/
https://www.sigra.nl/informatie-buurtteams-voor-professionals
mailto:professionalsbuurtteams@sigra.nl

