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De Buurtteamorganisaties in oprichting maken een vliegende start om op 1 april goed voorbereid 

aan de slag te gaan.  

In deze nieuwsbrief lees je over de voorbereidingen.  

Q&A Buurtteam bijeenkomsten 19-30 november & 15-17 december   
 

Alle vragen die tijdens de buurtteam bijeenkomsten in de chat zijn gesteld zijn beantwoord. Hierbij is 

de volgende verdeling gemaakt:  
1. Buurtteam algemeen 

2. Transitie cliënten 

3. Transitie personeel  

4. Werkwijze 

De Q&A is te vinden op de website van Wijkzorg Amsterdam, of via deze link.  

Online bijeenkomst Overgangsplan 14 januari  
 

Het Overgangsplan is goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de vakbonden, de huidige werkgevers 

en de toekomstige werkgevers van de buurtteamorganisaties in oprichting. Het Overgangsplan is het plan 

waarin de spelregels staan beschreven over de overgang van professionals naar de toekomstige 

buurtteamorganisaties. Het Overgangsplan is te vinden op de website van Wijkzorg Amsterdam. 

 

Op 14 januari heeft er een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden om een toelichting te geven op dit 

Overgangsplan. De vakbonden hebben hierbij een verduidelijking gegeven wat de werknemers kunnen 

verwachten met betrekking tot hun rechten tijdens de overgang. Naderhand was er gelegenheid om vragen 

te stellen. Alle vragen zijn verzamelend en worden middels een nieuwe Q&A beantwoord en verspreid. We 

hopen dat we deze snel met jullie kunnen delen. De presentatie van de bijeenkomst is de vinden via de 

volgende link: Overgangsplan buurtteams Amsterdam (wijkzorg-amsterdam.nl) 

Functiebeschrijving beschikbaar voor professionals in buurtteams 
 

Het definitieve concept van de functiebeschrijving voor professionals die bij Buurtteam Amsterdam gaan 

werken is beschikbaar. In deze beschrijving is onder andere te lezen dat de buurtteams gaan werken met 

medewerkers in schaal 6 (MBO) en schaal 8 (HBO) van de cao Sociaal Werk. In de loop van 2021 wordt dit 

concept gebruikt en getoetst aan de praktijk om een definitieve functiebeschrijving te maken. Vervolgens 

wordt de functiebeschrijving voorgelegd aan alle Ondernemingsraden van de Buurtteams in oprichting. Na 

goedkeuring door de Ondernemingsraden wordt de functiebeschrijving definitief. Dit zal stedelijk worden 

opgepakt.  

 

De functiebeschrijving is te vinden via deze link.   

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2021/01/QA-Buurtteam-Amsterdam-bijeenkomsten-19-30-november-15-17-december-.pdf
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/Overgangsplan-BTOs-23122020-v.1.pdf
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2021/01/Presentatie-informatiebijeenkomst-Overgangsplan-14-01-2021.pdf
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/Definitief-concept-Functiebeschrijving-medewerker-Buurtteam-versie-0.9.pdf


 

 

 

 

Digitaal Inloopspreekuur 
 

De komst van de buurtteams betekent een grote verandering. We kunnen ons voorstellen dat je 

allerlei arbeid-gerelateerde vragen hebt 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 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 
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