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We zijn weer beland  in  een volgende fase van de ontwikkelingen van de buurtteams. 

In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van al deze ontwikkelingen. Ook lees 

je meer over de bijeenkomsten, inloopspreekuren en hoe je daaraan kan deelnemen. 

 

Tijdlijn buurteams en  aanvullende WMO 
 

Op 26 augustus zijn de inschrijvingen gesloten voor de subsidieregeling van de Buurtteams Amsterdam 

en de tender voor de aanvullende WMO. De gemeente Amsterdam is nu druk bezig met de 

beoordeling van deze inschrijvingen. Op 14 oktober weten we welke partijen de buurtteams gaan 

vormen. In december zijn ook de partijen aanvullende WMO bekend. 

Update Overgangsplan 
 

Zoals jullie weten is SIGRA in samenwerking met een aantal zorg- en welzijnsaanbieders en de 

vakbonden nog steeds druk met het opstellen van het overgangsplan. Het kost  meer tijd dan gedacht 

om het plan compleet te maken.  

 

Waarom? We denken over veel onderwerpen na. Niet alléén aan de overgang van professionals op 

arbeidsrechtelijk gebied, ook hoe dit zich verhoudt tot andere onderwerpen. Denk aan de overgang 

van cliënten. Het kost tijd om dit zorgvuldig  voor te bereiden. 

Online bijeenkomst professionals Overgangsplan  
 

Op maandag 28 september 13:00-14:30 uur en donderdag 1 oktober 09:30 – 11:00 uur organiseert  

SIGRA in samenwerking met de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst  over het  

overgangsplan professionals. Door alle betrokken partijen wordt er hard aan de ontwikkelingen van de 

buurtteams gewerkt en we willen je graag betrekken bij deze voortgang.  

 

Tijdens deze bijeenkomsten nemen we je mee in de totstandkoming van het overgangsplan,  praten 

we je bij over de stappen in het overgangsplan die de afgelopen periode zijn gezet en is er genoeg 

ruimte voor het beantwoorden van vragen. Ook geven we een korte update over de voorbereidingen 

van de buurtteams. 

 

Meer informatie en om je aan te melden voor een van de sessies klik hier.  

Informatiebijeenkomst voor sociale basis 
 

https://www.sigra.nl/online-informatiebijeenkomst-professionals-buurtteam-sept2020


 

Om partners in de sociale basis te informeren over Buurtteams Amsterdam organiseert de gemeente 

Amsterdam op 14 september een digitale informatiebijeenkomst.  

 

Bekijk hier de officiële uitnodiging: uitnodiging bijeenkomst sociale basis 

Toekomstige bijeenkomsten 
 

Voor het najaar staan de volgende bijeenkomsten gepland voor professionals.  

Wanneer Onderwerp 

Oktober Bijeenkomst aanvullende informatie over de coalities (na de gunning van de 

subsidie aan de buurtteamorganisatie) 

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.  

Vraag & Antwoord 
 

Tijdens de vorige informatiebijeenkomsten op 29 juni en 2 juli werden er een hoop vragen gesteld. Het 

grootste deel van de vragen werd eerder al beantwoord en vind je hier.  Er waren ook nog vragen 

waarop niet direct een antwoord was. Deze zijn nu óók  beantwoord en vind je hier.  

Digitaal Inloopspreekuur 
 

De komst van de buurtteams betekent een grote verandering. 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? Loop dan digitaal bij ons binnen op ons inloopspreekuur via ZOOM. 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 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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