
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Welkom 
Doel van bijeenkomst 
1. Gedeelde visie over de 80-20% 
2. Voorwaarden voor een goede overdracht van cliënten 
 
Programma 
 09.15-10.15 | Informatie en ruimte voor vragen over: 

- Tijdspad inkoop en subsidie-uitvraag 
- Visie ambulante ondersteuning > buurtteam 

 10.15-10.30 | Pauze 
 10.30-10.45 | Informatie en ruimte voor vragen over 
        - Aanpak transitie cliënten 

 10.45-11.30 | In groepen uiteen 
 11.30-12.00 | Mogelijkheid tot napraten 
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NB: Hoewel aan alle pagina's van deze presentatie de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen 
er geen rechten aan worden ontleend. De gemeente Amsterdam aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de presentatie 
van de bijeenkomst aanbieders AO van de gemeente Amsterdam. 
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Tijdspad 

 
 Uitvoeringsbesluit Buurtteams Amsterdam en inkoop aanvullende ondersteuning 

Wmo diensten 2021-2027 
 Jan 2020: College van B&W 
 Februari 2020: Commissie 
 Maart 2020: gemeenteraad 
 

 April 2020: Uitvraag Buurtteams Amsterdam en aanvullende ondersteuning Wmo 
diensten 

 
 Begin juli 2020: besluit aanbieders buurtteams 
 Direct na reces augustus 2020: college besluit over voorlopige gunning 

aanvullende ondersteuning 
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Nieuwe “Buurtteams Amsterdam” 2021 

| 4 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Bij de buurtteams kunnen Amsterdammers 
terecht met alle ondersteuningsvragen.  
 
Zoveel mogelijk ondersteuning wordt daar 
gestart en geboden. 
 
 
 
 
De buurtteams bieden zelf individuele 
ondersteuning. Daar ligt dus het 
toekomstige werk. 
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Eén organisatie of samenwerking van 
aanbieders wordt verantwoordelijk voor de 
buurtteams per stadsdeel 

De gemeente wil de subsidie Buurteams Amsterdam niet verlenen aan een 
partij die tevens een door de gemeente gecontracteerde aanbieder is voor 
aanvullende Wmo. De mogelijkheid bestaat wel om als een andere (nieuwe) 
rechtspersoon de subsidie aan te vragen, eventueel in combinatie met een of 
meer andere aanbieders, zolang deze rechtspersoon zelfstandig opereert en 
derhalve een eigen bedrijfsvoering heeft. Deze rechtspersoon moet per 1-1-
2021 bestaan. 

“Mag ik op beide percelen inschrijven?  
En in meerdere samenwerkingsformaties” 
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Welke dienstverlening en ondersteuning gaat 
over naar Buurtteams Amsterdam? 

Maatschappelijke dienstverlening 
- Schuldhulp en sociaal raadsliedenwerk 
- Maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening 
 

Algemene cliëntondersteuning  
- Stedelijk aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning blijft gehandhaafd 

 

Ambulante ondersteuning 
- Belangrijk deel (ca. 80%) van ambulante ondersteuning  

-> is bijna de helft van de opdracht van het totale buurtteam! 
 
Activeringstaken WPI  
- In 2021 wordt besluit genomen over wanneer welk deel op gaat in de 

buurtteams. Tot die tijd zijn buurtteams zijn wel dé toegang voor sociale 
problemen. Dit betekent dat klantmanagers activering bij voorkeur op dezelfde 
locatie werken. 

 

 

| 7 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Als de hulpvraag niet door het buurtteam kan 
worden opgepakt dan kunnen zij o.a. 
aanvullende dienstverlening vanuit de Wmo 
inschakelen:  
Hulp bij het huishouden, Dagbesteding, Logeeropvang, Maatschappelijke 
opvang/Beschermd wonen, Opvang en ondersteuning na huiselijk geweld 
en Individuele ondersteuning. Deze diensten worden opnieuw ingekocht 
(zorg-in-natura). 
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Zoveel mogelijk erbij halen 
i.p.v. overdragen! 
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9 

 De 20% aanvullende individuele ondersteuning is beschikbaar voor 
specifieke doelgroepen bijv. Autisme, NAH, LVB, ZG, dementie en (O)GGZ 
wanneer het buurtteam constateert dat iemand niet passend door het 
buurtteam geholpen kan worden. Hiervoor is een startrichtlijn opgesteld. 
 
– Individuele begeleiding voor (O)GGZ-cliënten die zelfstandig wonen wordt 

ondergebracht bij MO/BW omdat het qua inhoud en type zorgaanbieder zeer 
vergelijkbaar is. Dit betekent inschrijven op dát perceel. 

 
 Opdracht individuele ondersteuning is: 

1. Deskundigheidsbevordering, consultatie & advies te bieden aan 
collega’s van Buurtteams Amsterdam en de Sociale Basis 

2. Leveren van ondersteuning aan Amsterdammers die niet door het 
buurtteam geholpen kunnen worden 

3. Verantwoordelijk te zijn voor en bij te dragen aan expertise netwerk(en) 
in de stad waar specialismes worden geborgd 

Individuele Ondersteuning 
(voorheen ambulante ondersteuning) 
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Persoonsgebonden budget blijft mogelijk 

 Ondersteuning door Buurtteam is algemene voorziening, die op 
maat wordt ingezet 

 Als Pgb meest passende ondersteuning blijkt te zijn, kan dat 
worden aangevraagd via Buurtteam 

 Werkwijze:  
– Buurtteam doet vraagverheldering 
– Indicatieorgaan beoordeelt aanvraag en adviseert gemeente 
– Gemeente beslist en beschikt 

 
 Om het risico van stijging van het gebruik van Pgb bij de invoering 

van het nieuwe stelsel te beperken zal er bij de betrokken 
ketenpartners en gemeente in het Pgb proces extra 
beheersmaatregelen worden uitgevoerd ten behoeve van een 
zorgvuldige afweging op cliëntniveau 
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De knip ambulante ondersteuning: 80/20% 

 Uitgangspunt verdeling o.b.v. analyse van het huidige aanbieders 
bestand, doelgroep kenmerken en de verhouding in andere 
gemeenten  80% cliënten – 60% € naar buurtteam 

 Gemeente stuurt d.m.v. budgetten en afspraken op de verdeling, 
de juiste beweging 

 Alle  individuele ondersteuning start bij het buurteam, buurtteam 
bepaalt of en wanneer  (tijdelijk!) aanvullende ondersteuning door 
een zorgaanbieder nodig is 

 Op basis van evaluatie is het streven dat cliënten ook weer terug 
bij het buurtteam kunnen komen 

 Starten  met een richtlijn over wanneer het aanvullende 
ondersteuning wordt, maar elke situatie is maatwerk 

 Verder leren en ontwikkelen in de praktijk en bijstellen op basis 
van bevindingen 

“Hoe zit het met …” 

| 11 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Richtlijn voor de start: grens Buurtteam en 
aanvullende individuele ondersteuning 

 
Het buurtteam biedt ondersteuning en regie, tenzij zij dit (tijdelijk) 
ondergebracht heeft bij aanvullende individuele ondersteuning 
vanwege:  
 
 acute problemen op het gebied van veiligheid en zorg; 
 ondersteuning die langdurig van aard is én intensief is én waarvoor 

een professional met specifieke (specialistische) expertise nodig 
is; 

 ondersteuning bij complexe of specifieke problematiek die de 
vaardigheden en kennis van het buurteam te boven gaan en/of 
waardoor de planbaarheid van ondersteuning moeilijk is; 

 benodigde bemoeizorg, bijvoorbeeld omdat iemand zorg mijdt of 
beperkt ziekte inzicht heeft, omdat er sprake is van(dreigende) 
overlast of onveilige situaties.  
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Casuïstiek voorbeelden 
Moeder met een lichte verstandelijke beperking heeft schulden en onjuist uitgave 
patroon. Vraagtekens over veiligheid kinderen maar wel juiste intenties waar te 
nemen bij moeder. 
 

 Heeft wel netwerk maar is niet meer betrokken. 
 Buurtteam werkt aan bestaanszekerheden, betrekken netwerk en cursus leven 

met minder 
 Buurtteam heeft tijd en aandacht, mogelijk met inzet DB, HBH. Werkt samen met 

Politie en ook met veilig thuis en OKT (OKT schat in of er voor de veiligheid van de 
kinderen aanvullende opvoedondersteuning nodig is) in deze casus.  

 Lukt het om netwerk opbouw en/of structuur te realiseren dan hoeft er geen 
aanvullende ambulante ondersteuning ingezet te worden.  

 
Mogelijk dat in deze casus aanvullende ambulante ondersteuning nodig is als: 
 het netwerk misbruik maakt van de moeder en hierdoor geen plan ontstaat. De 

aanvullende ondersteuning wordt dan gericht ingezet voor coaching cliënt om 
ander netwerk te realiseren en het buiten de deur houden van eigen netwerk of 
voor het aanvragen (indien dit niet haalbaar lijkt) van een Wlz indicatie indien er 
sprake is van levenslange 24 uurs afhankelijkheid die niet met het netwerk 
gerealiseerd kan worden.  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Casuïstiek voorbeelden 
Meneer wordt van straat geplukt door de politie. Hij is agressief en verward. Hij 
wordt tijdelijk opgenomen maar wil niet behandeld worden en gaat naar huis.  

 De kliniek schakelt het buurtteam in maar het buurtteam besluit aanvullende 
ondersteuning erbij te halen omdat het contact met meneer niet goed tot stand 
komt. Het mijden van zorg/niet willen accepteren van hulp is bekend over meneer.  

 Ook zijn er vermoedens van schizofrenie en een verstandelijke beperking. Meneer 
vertoont tevens agressief gedrag.  

 Strategie van de aanvullende ondersteuning is om vertrouwen te winnen van 
meneer. Op basis van dit vertrouwen kan hij bijvoorbeeld gemotiveerd worden om 
behandeling (Zvw) te volgen. Hier is een lange adem voor nodig en intensief 
contact. Daarnaast is er ook diagnostiek nodig, en specifieke kennis en ervaring 
ten aanzien van ziektebeelden en bejegening om meneer succesvol te begeleiden. 
Op deze manier wordt voorkomen dat meneer veel overlast veroorzaakt en met 
hem stap voor stap gewerkt aan een perspectief.  

 Dit betekent ook dat meneer t.z.t weer terug kan naar het buurtteam. 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Casuïstiek voorbeelden 1  
Buurtteam of aanvullend? 

 45 jarige cliënt is aangemeld door een GGZ instelling bij buurtteam 
voor ondersteuning. Cliënt heeft een ernstig recidiverende 
psychische stoornis. Naast psychische problematiek is er sprake van 
middelenmisbruik waardoor de stoornis verergerd. Cliënt heeft 
geen ziekte inzicht en weigert hulpverlening.  
 

 50 jarige cliënt is eind 2019 aangemeld door de maatschappelijke 
dienstverlening voor ambulante ondersteuning. Cliënt heeft te 
kampen met beginnende dementie. Cliënt heeft ondersteuning 
nodig bij het uitvoeren en structureren van dagelijkse, praktische 
vaardigheden en bij het zoeken naar een passende dagbesteding.  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Transitie: een volwaardige start 

 Start met  minimaal 22 teams 
– Voor professionals en cliënten een zo kort mogelijke periode van onduidelijkheid 
– Het aantal uiteindelijk te creëren teams is aan de Buurtteam-aanbieder 

 
 Transitie start al in 2020  

– O.a. Warme overdracht cliënten 
– Transformatie vanaf 2022 

 
 Volwaardige teams begin 2021, direct vanaf de start: 

– Dienstverlening van de MADI’s 
– Professionals ambulante ondersteuning 
– Hiermee is de dienstverlening grotendeels integraal 

 
 Ambulante ondersteuning gefaseerd overdragen 

– Nieuwe cliënten en cliënten van stoppende aanbieders zo snel mogelijk 
– Overbruggingsafspraken met aanbieders AO in 2020 over zorgvuldige en warme 

overdracht, naar verwachting loopt dat uiterlijk tot 1 juli 2021 
– Cliënten van blijvende organisaties in overleg en gefaseerd in 2021 over naar 

Buurtteams | 16 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 

 

 

 

 

Voorbereiding 

DIENSTVERLENING 

  2020 2021 2022 

Schuldhulp 100%  over 

Sociale raadslieden 

Maatschappelijk werk 

100% over  

100% over 

Ambulante ondersteuning 
100% nieuwe cliënten AO  

Minimaal 22 Buurtteams 

Overgang cliënten en dienstverlening AO naar Buurtteams 

 Cliënten AO gegunde      

aanbieders AO naar Buurtteams  
Cliënten AO gestopte aanbieders AO over naar 

Buurtteams  

| 17 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Een volwaardige start betekent een 
aanzienlijk deel ambulante ondersteuners zo 
snel mogelijk in de buurtteams!! 

 
 
Zodat na gunning (voorbereiding op) overdracht van 
alle cliënten van aanbieders die geen nieuwe opdracht 
krijgen naar de buurtteams kan plaatsvinden.  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Aanbieders AO hebben een keuze te 
maken 

Ga ik mee een buurtteam oprichten en/of mijn 
medewerkers enthousiasmeren voor werken in een 
buurtteam?, want 
 

- Ik sta achter de visie van buurtteams  
- De meerwaarde van mijn medewerkers ligt in preventief werken 

met een brede blik, zij kunnen een belangrijke rol vervullen in de 
buurtteams  

- Gebiedsgericht werken sluit al aan bij hoe we nu werken, we 
hebben kennis van de mogelijkheden in de wijk, aanjagen en 
benutten 

- Zo behoud ik voor mijn medewerkers en cliënten wat waardevol is 
opgebouwd en kunnen zij bijdragen aan een goed en volwaardig 
buurtteam | 19 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Ga ik inschrijven op een contract voor aanvullende 
ondersteuning?, want 

 
- Mijn cliëntenbestand kenmerkt zich vooral door de zwaardere en 

specifieke problematiek, die aanvullend op het buurtteam nodig is 
en ik wil mij blijven specialiseren 

- Ik wil graag samenwerken met buurtteams en sociale basis, en 
consulatie en deskundigheidsbevordering ontwikkelen en bieden 

- Ik kies ervoor en het is nodig dat mijn specifieke expertise stedelijk 
beschikbaar blijft en ik vorm graag met de andere aanbieders en 
aanpalende partners een stedelijk expertisenetwerk 

- Ik heb zelf ervaring met en/of werk heel nauw samen met partners 
op het gebied van behandeling, Zvw en Wlz voor mijn doelgroep 
 | 20 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

   

Ga ik op beide inschrijven?, want 
- Dan is de kans op continuïteit van ondersteuning groot, ik ben goed 

wendbaar om me snel aan te passen aan de gegunde opdracht(en) 
- Als ik een gunning op beide krijg, gaat (een deel van) mijn huidige 

organisatie op in (de bedrijfsvoering van) het buurtteam 

 
Ga ik niet door in Amsterdam?, want  
- Ik heb weinig cliënten en personeel en mijn toekomst ligt niet hier 
- Ik kan of wil de investering in het nieuwe stelsel niet doen 
- Of, ik heb geen nieuwe opdracht gegund gekregen 
- En, ik draag bij aan een zorgvuldige warme overdracht van mijn 

cliënten en mijn personeel dat graag in Amsterdam wil blijven 
werken 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

  
  

Het proces volgen kan via: www.amsterdam.nl/buurtteams   
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Save the date(s)! 

Bijeenkomsten voor professionals op verschillende 
plekken in de stad 
 
27 februari 2020 (15.00-17.00) 
17 maart 2020 (15.00-17.00) 
21 april 2020 (15.00-17.00) 
4 juni 2020: dag van Het Verbond 
 
Die bijeenkomsten gaan dieper in op de werkwijze van 
de buurtteams en de uitvoering in de praktijk.  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Pauze 
 
 
Na de pauze: 
10.30-10.45 | Informatie en ruimte voor vragen over: 
        - Aanpak transitie cliënten 

10.45-11.30 | In groepen uiteen 
11.30-12.00 | Mogelijkheid tot napraten 

 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 Verschuivende dienstverlening door de komst 
van de buurtteams 

 Plus het sluiten van nieuwe contracten van 
individuele ondersteuning, dagbesteding, 
hulp bij huishouden, maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen, logeeropvang 
en hulp en opvang na huiselijk geweld vanaf 
1-1-2021 

Aanleiding voor het project transitie cliënten 
Zorgcontinuïteit voor Amsterdammers 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 
 
 
 
 

Voorbereiding 

DIENSTVERLENING 

  2020 2021 2022 

Schuldhulp 100%  over 

Sociale raadslieden 

Maatschappelijk werk 

100% over  

100% over 

Ambulante ondersteuning 100% nieuwe cliënten AO  

  

Overgang cliënten en dienstverlening 

Dagbesteding 

Hulp bij huishouden 

MO/BW 

Logeeropvang 

Hulp en opvang na huiselijk 
geweld 

Voorbereiding 
overdracht 

Cliënten niet-
gecontracteerde 

aanbieders over naar 
gecontracteerde 

aanbieders 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Zorgcontinuïteit voor Amsterdammers 

Input voor aanpak transitie cliënten  

Co-creatiesessies 

Totstandkoming 
Hoofdlijnenbesluit  

sep-nov 

sep-okt 

Transitieplan 

nov-dec 

Totstandkoming 
Uitvoeringsbesluit 

dec-jan 

Werksessies 
met aanbieders 

jan 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 
Doelstelling project transitie cliënten 

Dit project zorgt voor een zorgvuldige overdracht van cliënten zodat 
Amsterdammers de ondersteuning blijven ontvangen die zij nodig hebben. 
 
Subdoelen van dit project: 
1. Gemeente en aanbieders hebben een gezamenlijke aanpak op de overdracht van cliënten 
2. Gemeente en aanbieders hebben zicht op de overdracht van cliënten 
3. Aanbieders hebben afspraken met cliënten over hun ondersteuning 
4. Cliënten weten waar ze voor hun ondersteuning terecht kunnen 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

1.1 Scenario voor overdracht 

1.2 In gesprek: bijeenkomst 

Jan ‘20 Feb ‘20 Mrt ‘20 Apr ‘20 Mei ‘20 Jun ‘20 

1.3 Uitwerken opdracht voor overdracht  

1.4 Voorwaarden voor overdracht in inkoopdocument 

1 
apr 

i.v.m. procedure geen contact  tussen gemeente en aanbieders (m.u.v. niet 
ingeschreven, stoppende aanbieders) 

1 
jul 

2.2 Procesontwerp van de transitie (werkproces) 

2.3 Ontwerpen instrument voor monitoring 

3.1  Plek creëren waar men terecht kan voor vragen over buurtteams en zorgcontinuïteit 

Jul ‘20 

1 
apr 

1 
jul 

3.2  Communicatieplan 

30 
jan 

Planning transitie cliënten 

1 2 3 Werkbijeenkomsten 

Drie hoofdonderwerpen/resultaten: 
1. Werkafspraken tussen gemeente en aanbieders 
2. Proces van monitoring 
3. Communicatie en informatie 

 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

In gesprek om vóór 1 april te realiseren: 

1. Werkafspraken tussen huidige gecontracteerde partners en gemeente 
voor een goede overdracht van cliënten 

 
2. Voorwaarden aan dienstverlening en ontvangst van cliënten in 

subsidieregeling buurtteams en inkoopdocument aanvullende diensten 
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Dinsdag 17 maart 

Donderdag 13 februari 

Donderdag 23 januari 

Werkbijeenkomsten 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Transitie cliënten voor huidige aanbieders 
ambulante ondersteuning 

Cliënten ambulante ondersteuning 

Alle cliënten gaan naar het buurtteam, tenzij… (zie startrichtlijn) 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

In werkafspraken o.a. het voorbereiden van 
deze transitie, waaronder: 

1. In kaart brengen van huidige cliënten met advies voor overdracht 
2. Afronden trajecten waar dat kan vóór 1 januari 2021 
3. Administratie op orde voor een juiste monitoring  
4. Committeren aan het werkproces van monitoring van de 

overdracht van cliënten vanaf september 2020 
 
Na gunning 
1. Informeren van cliënten 
2. Zorgen voor een warme overdracht en ontvangst 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

In groepen uiteen 

Doel: ophalen voorwaarden voor een goede overdracht voor 1) de 
werkafspraken met huidige aanbieders en 2) inkoopdocument en 
subsidieregeling komende aanbieders 
 
 Welke risico’s zien jullie in de overdracht van cliënten en wat is 

hierop nodig? 
 Zien we iets over het hoofd (in de aanpak)? 
 Wat is nodig voor een goede overdracht?  
 Op welke manier kunnen we de overdracht al voorbereiden? 
 Wat is nodig van de ontvangende partij? 
 
Aanmelden werkbijeenkomsten via Janneke Vosse / Sigra via 
jvosse@sigra.nl 
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