Coronacrisis zorgt voor uitstel van de inkooprondes buurtteams Amsterdam
en aanvullende Wmo
Dit betekent dat op z’n vroegst op 1 oktober 2020 bekend wordt welke organisaties de buurtteams
en de specialistische zorg gaan uitvoeren. De gemeente en SIGRA zorgen dat er de komende periode
meer duidelijkheid komt over wat het werken in de buurtteams precies inhoudt. Ook de overgang
van cliënten en professionals; de nieuwe functieprofielen en arbeidsvoorwaarden werken we de
komende weken verder uit.
Dit doen we samen met jullie en belangrijke partners zoals de MADI’s, SamenDOEN en de aanbieders
van ambulante ondersteuning. De uitgestelde (digitale) bijeenkomsten voor professionals plannen
we dan ook op korte termijn opnieuw in. De nieuwe data maken we zo snel mogelijk bekend.
Waarom uitstel?
Velen van jullie zijn momenteel volop aan het werk om de gevolgen van het coronavirus zo klein
mogelijk te houden. Om hiervoor voldoende ruimte te bieden heeft de gemeente besloten de start
van de inkooprondes van de buurtteams en de aanvullende Wmo met drie maanden uit te stellen.
Continuïteit van zorg en welzijn is nu het allerbelangrijkst.
Buurtteams vooralsnog wel per 1-1-2021 van start
De startdatum van de buurtteams blijft vooralsnog wèl staan op 1-1-2021. De gemeente kijkt de
komende tijd samen met partners en professionals goed naar deze planning. En hoe de start van de
buurtteams er onder de nieuwe omstandigheden precies uit gaat zien.
Verdere voorbereiding
De gemeente, SIGRA en andere partners bereiden de overgang naar de buurtteams de komende tijd
verder voor. Denk aan afspraken over de overgang van cliënten, het opstellen van
functiebeschrijvingen en arbeidsvoorwaarden, de verdere uitwerking van het werkkader en de ICTondersteuning, etc. Zo zorgen we ervoor dat de overgang voor jou als professional goed en soepel
verloopt.
Meer informatie
Op dit moment heb je vast vragen over wat de overgang precies voor jou en jouw werk betekent. We
werken aan een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen. Dat plaatsen we binnenkort op
sigra.nl.
Ook de uitgestelde (digitale) bijeenkomsten voor professionals plannen we op korte termijn opnieuw
in. De nieuwe data maken we zo snel mogelijk bekend.
Voor nu willen wij jullie allen een hart onder de riem steken in deze onzekere en drukke tijden. Heb
je nog vragen? Overleg dan met je leidinggevende of stuur je vraag naar:
professionalsbuurtteams@sigra.nl

