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Uitvoeringsbesluiten 'Buurtteams Amsterdam' en 'Inkoop aanvullende 
ondersteuning Wmo' nnet afhandeling moties 

Geachte leden, 

De gemeente Amsterdam werkt aan een rechtvaardige stad waarin iedereen dezelfde kansen heeft. 
We willen een stad waarin mensen volwaardig mee kunnen doen en niet gehinderd worden door 
armoede of schulden. Waar mensen zo lang mogelijk en gezond in hun eigen buurt kunnen blijven 
wonen. Een goed functionerend, laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg en ondersteuning 
is een voorwaarde voor het waarmaken van deze ambitie. 

Om de dienstverlening in de buurt eenvoudig, herkenbaar en dicht bij de Amsterdammerte 
organiseren, wil het college vanaf 2021 'Buurtteams Amsterdam' inrichten. De raad heeft hier in 
november 2019 mee ingestemd. De ontwikkeling naar Buurtteams Amsterdam is één van de grootste 
transities in de zorg van de afgelopen jaren waarmee de basis wordt gelegd voor zorg, ondersteuning 
en preventie in de stad. Bij de buurtteams komt namelijk alles samen. Zo kunnen inwoners straks met 
al hun vragen en ondersteuningsbehoeften op het gebied van zorg, welzijn, inkomen, schulden, 
wonen, veiligheid en participatie terecht bij een laagdrempelig buurtteam. Soms is er ondersteuning 
nodig die zo specialistisch of specifiek is dat de professionals die werken in Buurtteams Amsterdam 
deze niet kunnen leveren. Deze aanvullende ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning wordt in samenhang met Buurtteams Amsterdam georganiseerd, waarbij de 
buurtteams een belangrijke rol spelen in de toegang tot deze ondersteuning. Anders dan nu gaan we 
zorg dichter in de buurt organiseren, met een beperkt aantal partijen met wie wij een langdurige 
relatie aangaan omdat wij vinden dat het om mensen moet gaan en niet om concurrentie tussen 
aan bieders. Dit heeft een overzichtelijker en laagdrempelige aanbod voor de Amsterdammer tot 
gevolg. 

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de inrichting van Buurtteams Amsterdam en de inkoop 
van de aanvullende ondersteuning Wnno zijn uitgewerkt in voorliggende uitvoeringsbesluiten: 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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1. Besluit Buurtteams Amsterdam 

2. Besluit Inkoop aanvullende ondersteuning Wmo 

In deze brief informeer ik u over de belangrijkste punten uit beide uitvoeringsbesluiten en over de wijze 

waarop invulling is gegeven aan een zestal moties die uw raad heeft aangenomen. 

I. Aanleiding 

Enkelvoudige en specifieke ondersteuningsvragen van Amsterdammers worden op dit moment 

redelijk tot goed beantwoord. Een meervoudige of complexe vraag loopt echter regelmatig vast tussen 

de raderen van de maatschappelijke en/of gemeentelijke organisaties. De omvang van de stad speelt 

een grote rol. De veelheid aan partners, een wirwar aan toegangspoorten tot zorg en ondersteuning en 

het gebrek aan integrale informatie en sturing op het veld, maakt dat het moeilijk is nog te begrijpen 

hoe het werkt. Voor Amsterdammers met een hulpvraag kan dit betekenen dat zij "van het kastje naar 

de muur" worden gestuurd of te maken hebben met verschillende hulpverleners aan wie zij meermaals 

hun hulpvraag moeten uitleggen. Ook is de juiste ondersteuning vaak niet in de eigen buurt of wijk van 

de Amsterdammerte vinden. De complexiteit van het stelsel draagt er bovendien aan bij dat 

Amsterdammers onvoldoende gebruik maken van informele zorg en de voorzieningen en het netwerk 

in de buurt als alternatief voor de gespecialiseerde ondersteuning. Het gebruik van specialistische 

voorzieningen neemt toe. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe doelgroepen, aparte aanpakken en 

gespecialiseerde organisaties. De financiële gevolgen hiervan zijn bekend en gaan ten koste van 

stimulering van maatschappelijke initiatieven en interventies die ondersteuningsvragen juist 

voorkomen. 

Met de komst van Buurtteams Amsterdam maakt Amsterdam de beweging van een aanbod gestuurd 

landschap van ondersteuning naar een structuur waarin de leefwereld en hulpvraag van de 

Amsterdammer centraal staan. Buurtteammedewerkers kijken namelijk naar alle leefdomeinen. Een 

Amsterdammer die met schuldenproblennatiek bij het buurtteam aanklopt, kan bijvoorbeeld ook 

kampen met eenzaamheid. Het buurtteam kijkt in de ondersteuning naar de mogelijkheden in de 

buurt of het eigen netwerk van de Amsterdammer en helpt zo nodig bij het verstevigen daarvan. Op 

deze manier wordt de Amsterdammer niet alleen bij zijn/haar schulden ondersteund maar wordt ook 

de eenzaamheid aangepakt.  

II. Hoofdlijnenbesluiten Inrichting Buurtteams Amsterdam' en `Uitvraag voor dienstverlening 

aanvullende ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2021' 

In november 2019 heeft de raad ingestemd met de hoofdlijnenbesluiten Inrichting Buurtteams 

Amsterdam' en 'Uitvraag voor dienstverlening aanvullende ondersteuning Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) 2021'. Met deze besluiten is richting gegeven aan de uitgangspunten en 

contouren van een nieuw sociaal stelsel in Amsterdam vanaf 2021. De belangrijkste punten uit beide 

hoofdlijnenbesluiten worden hieronder nogmaals beschreven. 
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Buurtteams Amsterdam 
Buurtteams Amsterdam worden vanaf 2021 de spil in de buurt waar alle Amsterdammers een vraag 
over wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid terecht kunnen. De buurtteams werken nauw 
samen met de Ouder- en Kindteams (OKT's) zodat niemand, met of zonder kinderen, tussen wal en 
schip valt. Ook zorgen we ervoor dat routes naar 'werk' goed op de teams aansluiten. Werk of een 
zinvolle dagbesteding is vaak het belangrijkste antwoord op tal van zorgvragen, en andersom kan het 
wegnemen van een zorgvraag het opstapje naar werk zijn. Het buurtteam is een plek waar 
buurtbewoners zich welkom en gehoord voelen. Het buurtteam werkt, zoals ook de Rekenkamer 
adviseert, outreachend om zo ook de meer kwetsbare Amsterdammers te bereiken. 

Amsterdammers worden gestimuleerd om naar elkaar om te zien en elkaar waar nodig te 
ondersteunen met praktische hulp en/of een luisterend oor. De gemeente Amsterdam ondersteunt 
daarom de ontwikkeling van de sociale basis van actieve buurtbewoners, maatschappelijke initiatieven 
en welzijnsorganisaties. De formele hulp en ondersteuning vanuit de buurtteams en zorgaanbieders 
wordt aanvullend op dit preventieve aanbod. De professionals in de buurtteams zijn in staat om die 
begeleiding in te zetten die de inwoner het meest ondersteunt om zelfstandig verder te kunnen. Dus 
geen standaardoplossingen, maar 'ieder het zijne', waarbij het gewone leven vertrekpunt is. In de 
aanpak sluiten zij aan op wat de Amsterdammer wil, kan en belangrijk vindt. Door contact te houden 
met het huishouden en een vertrouwd gezicht in de buurt te zijn, bouwen buurtteams aan het 
vertrouwen van inwoners én aan het netwerk in de buurt. De professionals in de teams leveren zelf het 
grootste deel van de ondersteuning. Ook, of juist in de huishoudens met meervoudige problematiek. 
En indien nodig wordt specialisme erbij gehaald. 

Inkoop aanvullende ondersteuning Wmo 
De gemeente heeft op 1juni 2017 contracten gesloten met zorgaanbieders voor de levering van de 
stedelijke maatwerkvoorzieningen Wmo: Ambulante Ondersteuning, Dagbesteding, Hulp bij het 
Huishouden, Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen en Logeeropvang. Deze contractperiode 
loopt af op 31 december 2020. 

Voor de volgende contractperiode, van 2021 tot 2027, is besloten dat in samenhang met de 
aanvullende ondersteuning Wmo, Buurtteams Amsterdam wordt opgericht. Deze buurtteams nemen 
een groot deel van de huidige ambulante ondersteuning over en hebben een nauwe samenwerking 
met de aanbieders van de aanvullende ondersteuning Wmo en spelen een belangrijke rol in de 
toeleiding naar en toegang tot deze aanvullende diensten. Er wordt een overzichtelijk aantal 
aanbieders gecontracteerd op basis van kwaliteit voor het bieden van de aanvullende ondersteuning 
Wmo. De gecontracteerde aanbieders krijgen de opdracht om naast het leveren van ondersteuning 
ook een consultatiefunctie in te richten, zodat zij door buurtteammedewerkers en medewerkers in de 
sociale basis kunnen worden geraadpleegd over de ondersteuning waarin zij gespecialiseerd zijn. De 
aansluiting op de mogelijkheden binnen de sociale basis is een belangrijk speerpunt in de volgende 
contractperiode. Er wordt daarmee een volgende stap gezet in het gebiedsgericht werken. Ook blijft er 
ruimte om te ontwikkelen en innoveren binnen de voorzieningen. 
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III. 	Buurtteams  Amsterdam  

Subsidie Buurtteams Amsterdam 
Met de in deze brief geschetste radicale wijziging van het Amsterdamse zorgstelsel wil het college 
terug naar de basis: zorg en ondersteuning moet gaan om mensen en buurten, en niet om 
marktwerking en concurrentie tussen aanbieders. Het college kiest er daarom voor om een langdurig 
partnerschap aan te gaan met de organisaties die buurtteams gaan uitvoeren, door een subsidie te 
verstrekken aan de aanbieders die in de stadsdelen buurtteams gaan uitvoeren. Een keuze voor 
subsidie ligt daarnaast voor de hand wanneer het gewenste resultaat minder goed te definiëren is. Er 
wordt hiermee ruimte gelaten aan het veld om het resultaat te bepalen. Subsidie past bij activiteiten 
waarin maatwerk op casusniveau wordt overgelaten aan de professionals of wanneer innovatie in de 
uitvoering gewenst is— binnen de vooraf vastgestelde financiële kaders. Het aantal subsidies per 
aanbieder wordt gemaximeerd, om te voorkomen dat er een te grote afhankelijkheid van een 
buurtteamorganisatie ontstaat. Dit betekent dat één partij in niet meer dan drie stadsdelen actief kan 
zijn als buurtteamorganisatie. 

Als het buurtteam niet zelf kan voorzien in de nodige ondersteuning, kan het team een cliënt 
doorverwijzen naar een gespecialiseerde aanbieder. De gemeente vindt het belangrijk dat het 
doorverwijzen van cliënten kostenefficiënt en doelmatig gebeurt, waarbij alle mogelijkheden in 
ogenschouw worden genomen. Om te borgen dat het buurtteam een onafhankelijke positie ten 
opzichte van specialistisch aanbod heeft, mag de aanvrager van de subsidie voor het uitvoeren van 
buurtteamactiviteiten daarom niet tevens een door de gemeente gecontracteerde aanbieder van 
aanvullende ondersteuning zijn. 

Het college hecht aan een eenvormige werkwijze van de buurtteams. Tegelijk moet er ruimte zijn voor 
maatwerk en leren en ontwikkelen. De gemeente legt in het uitvoeringsbesluit vast welke activiteiten 
de buurtteams gaan uitvoeren en de wijze waarop zij zich verhouden tot het sociale van Amsterdam. 
Bij de subsidieaanvraag worden partijen gevraagd voor het betreffende stadsdeel een plan op te 
stellen dat aansluit bij de 'couleur  locale'.  De vooraf bepaalde beoogde resultaten worden door de 
opdrachtnemer meetbaar vastgelegd. 

Aanpak multiproblematiek 
De organisatie van de aanpak multiproblematiek is een van de essentiële veranderingen in het nieuwe 
stelsel. Cliënten met multiproblematiek kunnen vanaf 2021 terecht bij de Ouder- en Kindteams en bij 
Buurtteams Amsterdam. Juist voor deze groep is brede vraagverheldering én dienstverlening van 
belang. En dat er sprake is van regievoering op de ondersteuning die door de (soms vele) betrokken 
gespecialiseerde organisaties wordt geboden. De buurtteams zijn bedoeld om hierin te voorzien. 
Vanuit de diverse betrokken disciplines biedt het buurtteam meerwaarde in het zoeken naar passende 
oplossingen op maat. Aansluitend op de unieke behoefte van en altijd in samenspraak met de cliënt. 
Ook voor deze groep kwetsbare inwoners is het essentieel is dat zij worden gezien en bejegend als 
mensen met eigen regie bij het aanpakken van eigen problemen, met ondersteuning waar nodig. 

De organisatie Samen DOEN gaat op in het buurtteam en OKT. De verantwoordelijkheid van de 
gemeente voor het borgen van de signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en het 
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borgen van veiligheid in een gezin/ huishouden wordt hierbij mede bij het OKT en het buurtteam 
gelegd. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning en dienstverlening MEE 
De onafhankelijke cliëntondersteuning die MEE Annstel en Zaan biedt, blijft vanuit MEE beschikbaar 
binnen en buiten de buurtteams. Hiermee is gekozen voor een oplossing waarin MEE haar zelfstandige 
positie behoudt maar wel een groot deel van haar onafhankelijke cliëntondersteuning in buurtteams 
inzet. MEE-cliëntondersteuners worden door het buurtteam en de gemeente in staat gesteld hun rol 
onafhankelijk in te vullen. Dit sluit aan bij de aanbeveling van de Rekenkamer om het 
cliëntenperspectief centraal te blijven stellen. 

Ervaringsdeskundigheid 
Beroepsmatige ervaringsdeskundigen zullen een waardevolle rol vervullen in de buurtteams. Waar de 
inzet van ervaringsdeskundige in de GGZ al langer bekend is, is dit voor buurtteams in het 
gemeentelijke domein een nieuwe ontwikkeling. Partijen die subsidie aanvragen voor het uitvoeren 
van Buurtteams Amsterdam worden gevraagd een plan in te dienen hoe zij invulling gaan geven aan 
de inzet van ervaringsdeskundigen. Daarbij is het ook mogelijk om ervaringsdeskundigheid te 
combineren met andere reguliere functies.  

IV. 	Inkoop aanvullende ondersteuning Wmo 

Toegang tot maatwerkvoorzieningen 
De Rekenkamer Amsterdam heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wmo-
maatwerkvoorzieningen ambulante ondersteuning en dagbesteding. Op basis van dit onderzoek 
adviseert de rekenkamer de raad onder meer beleid op te stellen voor de toegang. De werkwijze en 
verschillende processtappen in de toegang tot maatwerkvoorzieningen staan momenteel 
gedetailleerd uitgewerkt in de nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Amsterdam. Deze 
werkwijze zal aangepast en beschreven worden voor de situatie vanaf 2021; dan loopt de toegang tot 
maatwerkvoorzieningen namelijk via de buurtteams. 

Zoals besproken in de commissie van 31 oktober 2 oag bij de behandeling van het rekenkamerrapport, 
gaat het er in de praktijk vooral om dat de juiste ondersteuning wordt ingezet, passend bij de 
hulpvraag. Amsterdammers kunnen vanaf 2021 met al hun vragen terecht bij een van de buurtteams. 
Daarbij kan het gaan om informatie en advies, ook kan een hulpvraag breed onderzocht worden. Het 
buurtteam zet indien nodig activiteiten vanuit de sociale basis in, levert zelf ondersteuning en/of 
verleent toegang tot aanvullende ondersteuning Wmo (maatwerkvoorzieningen). Tijdens dat proces 
maken de buurtteammedewerker en de Amsterdammer in gezamenlijkheid afspraken en leggen deze 
vast in een ondersteuningsplan. Bij inzet van aanvullende ondersteuning en/of schuldhulp ontvangt de 
Amsterdammer een beschikking. Met tenminste jaarlijkse regelmaat wordt gekeken of de gemaakte 
afspraken nog optimaal zijn voor de Amsterdammer. 

Met de rol van de Buurteams in de toegang tot de aanvullende Wmo-maatwerkvoorzieningen komt er 
meer functiescheiding in de toegang tot aanvullende Wmo-voorzieningen. Dit is conform het advies 



Gemeente Amsterdam 	 Datum 28 januari 2020 

Pagina 6 van 22 

van de Rekenkamer om het verlenen van toegang en het bieden van zorg te scheiden. De rol van het 

buurtteam verschilt per voorziening. In beide uitvoeringsbesluiten staat toegelicht hoe dat er uit ziet: 

• Individuele (ambulante) ondersteuning: nieuwe aanmeldingen voor individuele begeleiding lopen 

via de buurtteams. 

• Dagbesteding: nieuwe aanmeldingen voor dagbesteding lopen via de buurtteams. 

Gecontracteerde aanbieders kunnen cliënten die zich rechtstreeks melden, aandragen bij 

buurtteams. Cliënten kunnen dan al aan de slag bij een aanbieder, waarna de formele beoordeling 

over de toegang tot dagbesteding nog volgt. 

• Hulp bij huishouden (Hbh) kent in de toegang twee mogelijkheden: via het buurtteam en via de 

aanbieders. Directe toegang via de aanbieder blijft mogelijk omdat 8o% van de Hbh- cliënten 

alleen van Hbh gebruik maakt. Aanbieders informeren het buurtteam altijd over aanvragen. 

• Logeeropvang kent in de toegang twee mogelijkheden: via het buurtteam en via de aanbieder. 

Aanbieders informeren het buurtteam altijd over aanvragen. 

• Maatschappelijk opvang en Beschermd wonen (MO/BW): Buurtteams Amsterdam of het OKT 

verzorgt de start van het onderzoekstraject en de eerste begeleiding (de toeleiding). De Centrale 

toegang bepaalt vervolgens de daadwerkelijke toegang tot MO/BW. 

• Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij huiselijk geweld: Buurtteams Amsterdam of het 

OKT verzorgen de start van het onderzoekstraject en de eerste begeleiding (de toeleiding). 

Toegang via Veilig Thuis en zelfmelders blijft bestaan. 

Gefaseerde overdracht van cliënten ambulante ondersteuning (transitie) 

Omdat het grootste deel van ambulante ondersteuning vanuit het buurtteam geboden wordt, krijgen 
cliënten, aanbieders en hun zorgprofessionals te maken met een transitie. De gehele individuele 
ondersteuning is met circa 9.000 cliënten te omvangrijk om 8o% van de cliënten in een keer over te 

dragen aan de startende buurtteams. Dit zal dan ook gefaseerd plaatsvinden. Buurteams en 
zorgaanbieders individuele ondersteuning trekken daarbij samen op. Om de periode van onzekerheid 
en onhelderheid voor cliënten en professionals zo kort mogelijk te houden, en de buurtteams zo 

volwaardig mogelijk te laten starten, is het streven om de overgang binnen een jaar te realiseren, in 
2021. Waarbij begin 2021 de helft van alle cliënten die over gaan, al overgaat naar de buurtteams. 
Tijdens de transitie is overleg tussen buurtteams en zorgaanbieders van belang niet alleen om grenzen 

duidelijk te maken, maar eveneens om elkaar beter te leren kennen en kennisuitwisseling te 
stimuleren. Door de overdracht gefaseerd en zorgvuldig te doen wordt mede bewaakt dat de 
kwetsbaarste cliënten met een grote ondersteuningsbehoefte de goede ondersteuning behouden. Op 

langere termijn is de verwachting dat een steeds grotere groep cliënten terecht kan bij het buurtteam. 
Dit betekent dat de aanbieders aanvullende individuele ondersteuning in 2021 nog een relatief grote 

rol en aandeel in de ondersteuning aan Amsterdammers hebben. Zij doen dit wel anders dan 

voorheen, namelijk: 

• in samenwerking met/ter ondersteuning van Buurtteams Amsterdam bij casuïstiek en 

deskundigheidsbevordering door inzet van specifieke expertise en kennis van hulpvragen met 

grote complexiteit; 

• vanuit oplossingen passend bij cliënt, gericht op het dagelijks leven en met nadruk op het 

versterken van het netwerk van de Amsterdammer; 



Gemeente Amsterdam 	 Datum 28 januari 2020 

Pagina 7 van 12 

• georganiseerd in expertisenetwerken die aanspreekbaar en ook herkenbaar zijn op 

stadsdeelniveau. 

Hulp bij het huishouden 

Met het hoofdlijnenbesluit heeft de raad ingestemd met het contracteren van maximaal 18 Hulp bij het 

huishouden (Hbh)-aanbieders en met het gebiedsgericht organiseren van Hbh door maximaal 5 tot 8 

aanbieders per stadsdeel actief te laten zijn. Zo heeft het buurtteam een overzichtelijk aantal partijen 

om goed mee samen te werken, maar blijft er ook voldoende capaciteit beschikbaar. Ook kunnen Hbh-

aanbieders beterverbinding maken met lokale voorzieningen in de buurt of wijk. 

Het waarborgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van hulp bij het huishouden voor 

bestaande én nieuwe cliënten vormt één van de uitdagingen voor de komende periode. In dat verband 

kiest het college voor voortzetting van resultaatgericht werken. Zoals ik u eerder informeerde (per 

brief van 4 juni 2019) wordt hiermee het werkelijke doel van de ondersteuning centraal gesteld: dat de 

cliënt kan beschikken over een schoon en leefbaar huis. Ook kan de ondersteuning flexibel worden 

aangepast bij achteruitgang, zonder extra administratieve belasting van de cliënt. Het draagt er ook 

aan bij dat hulpen niet minder, maar ook niet nnéér ondersteuning leveren dan nodig is voor een 

schoon en leefbaar huis. Dat is extra van belang in een tijd waarin zowel zorgpersoneel als de financiële 

middelen schaars zijn, terwijl de vraag naar hulp bij het huishouden naar verwachting juist zal 

toenemen als gevolg van de vergrijzing en het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo. 

Volgens planning zal resultaatgericht werken in 2020 zijn verankerd in de wet. 

Van groot belang is het waarborgen dat het resultaat wordt bereikt en dat de kwaliteit goed is. Daarin 

zijn forse stappen in gezet door middel van verzwaring van het jaarlijkse GGD-kwaliteitstoezicht, 

steekproefsgewijze controles door kwaliteitsmedewerkers en uitgebreid klantwaarderingsonderzoek. 

Dit wordt onverminderd voortgezet. 

V. 	Sturing en bekostiging 

De vorming van de buurtteams en de verschuiving vanuit aanvullende ondersteuning gebeurt 

gefaseerd. Door die voortgaande ontwikkeling zullen de verstrekte opdrachten aan verandering 

onderhevig zijn en stapsgewijs worden uitgebouwd. De gemeente Amsterdam en de uitvoerende 

organisaties ontwikkelen lerend en in partnerschap; evalueren en verantwoorden zowel 'horizontaal' 

(met soortgelijke aanbieders) als 'verticaal' (met aanbieders van verschillende voorzieningen); geven 

professionals (experimenteer)ruimte en beslissingsbevoegdheid en zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

dat het beschikbare budget niet wordt overschreden. 

Bekostiging 

De buurtteams worden gefinancierd op basis van taakgerichte bekostiging, een jaarbudget 

waarbinnen ze de opdracht die aan hen is verstrekt moeten uitvoeren. Bijstelling van het budget is in 

principe niet aan de orde, tenzij de uitgangspunten waarop het budget is bepaald onrealistisch blijken 

te zijn. 

Voor de afzonderlijke diensten binnen de aanvullende ondersteuning Wmo geldt dat de gemeente 

tarieven vast stelt. De aanbieders ontvangen voor dezelfde diensten, dezelfde tarieven. Ook spreken 
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we voor de afzonderlijke diensten per aanbieder volumes af. Aanbieders krijgen de opdracht de 

ingeschreven dienst te leveren tegen het vooraf bepaalde budget en het vooraf afgesproken volume. 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden: een acceptatieplicht van nieuwe cliënten, een minimaal te 

realiseren uitstroom van cliënten en de bediening van een gemiddeld aantal cliënten per maand. Ook 

als er wachtlijsten dreigen of zijn kan een aanbieder een cliënt niet weigeren. Het buurtteam en de 

aanvullende zorgpartners hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er geen of zo minimaal 

mogelijke wachtlijsten ontstaan. Dat betekent dat ze in overleg met de cliënt alternatieven moeten 

zoeken als cliënten niet op acceptabele termijn geholpen kunnen worden.  

VI. 	Totstandkoming uitvoeringsbesluiten 

De ontwikkeling naar Buurtteams Amsterdam is een majeure beweging in het Amsterdams sociaal 

domein, met een enorme impact op Amsterdammer, professional en de gemeente. Zorg en 

ondersteuning voor Amsterdammers worden hiermee anders georganiseerd, professionals gaan op 

een andere manier werken en ook de gemeentelijke organisatie richt zich anders in. De manier waarop 

Amsterdammers toegang Om alle  stakeholders  zo goed mogelijk te betrekken bij de vorming van de 

toekomstige buurtteams is de gemeente in het najaar van 2019 gestart met een proces van co-creatie. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van een participatief en interactief proces. Het resultaat is een breed 

gedragen toekomstbeeld voor Buurtteams Amsterdam en concrete input voor voorliggende 

uitvoeringsbesluiten.  

VII. 	Aangenomen moties 

Naar aanleiding van de bespreking van de Voorjaarsnota 2019 en beide hoofdlijnenbesluiten in de 

commissie Zorg, Jeugd en Sport (31 oktober 2019) en de gemeenteraad (7 november 2019) heeft uw 

raad zes moties aangenomen die betrekking hebben op Buurtteams Amsterdam en aanvullende 

ondersteuning Wmo. Ik informeer u bij deze over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze 

moties. 

Motie diversiteit 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 heeft uw raad een motie (692.19) van raadslid Kilk 

aangenomen waarin het college gevraagd wordt om bij het terugdringen van het aantal aanbieders 

van ambulante ondersteuning en dagbesteding, in te zetten op behoud van diversiteit aan aanbieders 

qua omvang, expertise, specialisme en culturele sensitiviteit. De strekking van deze motie sluit aan bij 

de amendementen over diversiteit van de samenstelling van de Buurtteams en zorgaanbieders die 

raadslid Kilk in voorbereiding had bij de behandeling de hoofdlijnenbesluiten Buurtteams en 

aanvullende Wmo-voorzieningen. Op 7 november 2019 heb ik u per brief gemeld dat er bij de 

opdrachtverlening voor de aanvullende Wmo 2021 wordt ingezet op voldoende diversiteit qua 

omvang, expertise, specialisme. Tijdens de commissievergadering op 9 januari jl. is daar ook kort bij 

stilgestaan. Zowel voor de aanvullende Wmo als voor Buurtteams Amsterdam is culturele sensitiviteit 

een opgave waar we als gemeente samen met maatschappelijke partijen aan blijven werken. Van de 

buurtteams en de aanbieders van de aanvullende ondersteuning Wmo wordt daarom verwacht dat zij: 
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• een heldere visie over diversiteit formuleren die wordt ingebed in het beleid van de 
buurtteannorganisatie en zorgaanbieder; hierbij moet aandacht zijn voor intercultureel 
vakmanschap, het bevorderen van voldoende kennis bij medewerkers van inwoners met 
verschillende achtergronden en groepen waaronder Ihbtiq+ Amsterdammers; 

• in de inrichting van de buurtteams en de werkwijze van zorgaanbieders rekening  hoyden  met de 
wensen en behoeften van diverse inwonersgroepen in de stadsdelen; 

• er zorg voor dragen dat het medewerkersbestand en de samenstelling van teams een afspiegeling 
van de diversiteit van Amsterdam is. 

Moties dagbesteding 
De leden Grooten, c.s. hebben twee moties ingediend (1869.19 en 1871.19) één over het aantal 
aanbieders voor dagbesteding en één over de toegang tot dagbesteding. lk heb de opdracht ter harte 
genomen door de plannen zo uit te werken dat stadsbreed een divers aanbod voor dagbesteding 
geborgd blijft. Door in te zetten op het contracteren van voldoende aanbieders kunnen ook kleine 
specifieke aanbieders en sociale ondernemingen een plek houden in Amsterdam. Ik neem geen nieuw 
limiet op over onderaannemerschap en heb het aantal aanbieders dat we maximaal contracteren 
ruimer geformuleerd. Ook zal er ruimte zijn om nieuwe aanbieders bij te contracteren mits de reeds 
gecontracteerde aanbieders dit aanbod niet leveren, zij dit ook niet via onderaannennerschap kunnen 
aanbieden en zij instemmen met het contracteren van een nieuwe partij. In de selectie zal ik de 
kwaliteit en diversiteit van het aanbod het zwaarst laten wegen. In aanvulling daarop worden 
aanbieders die dagbesteding uitvoeren gericht op "Meewerken" en als route naar betaald werk 
gestimuleerd samen te werken met sociale firma's. 

De toegang tot dagbesteding heb ik uitgewerkt volgens de in de motie aangegeven lijn. Nieuwe 
aanmeldingen voor dagbesteding lopen via de buurtteams, maar aanbieders, verwijzers, Sociale Basis 
en WPI hebben ook een rol in het toegangsproces. Gecontracteerde aanbieders (en via hen ook 
verwijzers) kunnen cliënten die zich bij hen melden, aandragen bij buurtteams. De vraagverheldering 
heeft dan al plaatsgevonden door verwijzer of dagbestedingsaanbieder. Cliënten kunnen meteen aan 
de slag bij een aanbieder. Het buurtteam doet daarna de formele beoordeling van de toegang tot 
dagbesteding. Om dit proces zo licht mogelijk te laten verlopen, dragen aanbieders (en verwijzers) bij 
door relevantie informatie uit eerdere intakes of gesprekken met de cliënt efficiënt over te dragen aan 
het buurteam waardoor een toegangsgesprek (een heroverweging) door het buurtteam niet nodig is. 
De toets door het buurteam kan dus licht zijn als mensen bijvoorbeeld in een instelling voor beschermd 
wonen zitten; of wanneer de verwijzing via een huisarts of een organisatie als Reade loopt en de 
behoefte aan de aanvullende dagbestedingsvoorziening duidelijk is omschreven. 

Dat de buurtteams de regie over het toegangsproces hebben, is belangrijk omdat het buurteam staat 
voor een brede blik. Voor dagbesteding gaat dat om de afweging of er nog andere 
ondersteuningsvragen spelen, of dat ook basisvoorzieningen ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld 
sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen met beginnende dementie in het Huis van de Wijk. 
Ook is het de taak van het buurtteam om af te wegen of dagbesteding, vrijwilligerswerk of een 
leerwerkstage gericht op betaald werk passend is. In deze gevallen stemt buurtteam direct af met de 
dagbestedingsaanbieder en WPI over de mogelijkheden, waarna de toekenning volgt. Het precieze 
proces van aandragen en afstemmen wordt verder uitgewerkt en afgestemd met aanbieders van 
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dagbesteding. Uitgangspunt is een kort, effectief werkproces zonder dubbelingen in informatie, 
registratie en besluiten. 

Motie betrekken informele zorg 
Lid Ceder heeft naar aanleiding van het besluit 'Inrichting Buurtteams Amsterdam' een motie (1875.19) 
ingediend over het betrekken van informele zorg bij de toekomstige buurtteams. In het vormgeven 
van het nieuwe stelsel is er bijzondere aandacht voor de verbinding tussen de buurtteams en de sociale 
basis; een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt, gericht 
op ontmoeting en activering. Hoe eerder we de Amsterdammer ondersteunen hoe beter. De 
buurtteams helpen Amsterdammers daarom stappen te nemen naar buurtactiviteiten. We 
ondersteunen Amsterdammers om elkaar te helpen. Bij de doorontwikkeling van de buurtteams wordt 
daarom aandacht geschonken aan de verbinding en samenwerking met informele zorg. Ook wordt in 
"het Verbond", de vier oefenplaatsen voor de toekomstige buurtteams, op dit moment al nauw 
samengewerkt met de informele zorg. De ervaringen uit "het Verbond" krijgen een belangrijke plek in 
de werkwijze van de buurtteams. 

Motie meetpunten voor de gemeenteraad 
De leden Grooten c.s. verzoeken het college met deze motie (1870.19) om in de definitieve plannen 
voor de buurtteams meetpunten voor te stellen aan de gemeenteraad en deze via de vaste Planning & 
Control cyclus te bespreken met de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport. De Rekenkamer 
adviseert daarnaast om de gemeenteraad informatie en inzicht te geven in de kwaliteit van het 
toegangsproces vanuit de buurtteams: hoeveel Amsterdammers worden ondersteund door de 
buurteams, wat is de tevredenheid van Amsterdammers en wat zijn de resultaten in termen van 
verstrekte maatwerkvoorzieningen? 

ik geef hieraan invulling door bij de najaarsnota en jaarrekening een voortgangsrapportage, waar naast 
kengetallen ook aandacht is voor de kwalitatieve elementen van de buurtteams, met de 
gemeenteraad te bespreken. 

Motie ontschotten budgetten 
Bij de Voorjaarsnota 2019 is ook de motie (1256.19) van het lid Flentge aangenomen, waarin de 
gemeenteraad het college verzoekt: "de mogelijkheid te onderzoeken om de budgetten van de 
bestaande wijkteams te ontschotten, zodat het team sociaal op maat aan de behoefte van ouderen en 
zorgbehoevenden in de buurt kan voorzien. Op deze manier wordt de drempel tot de zorg verlaagd en 
de kans op langer in welzijn thuis wonen vergroot." 

Door de buurtteams herkenbaar en nabij in te richten en in de teams een breed palet aan 
ondersteuningsmogelijkheden te realiseren, zorgen we dat Amsterdammers met een 
ondersteuningsbehoefte snel en eenvoudig de zorg of hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Voor 
Buurtteams Amsterdam is daarnaast gekozen voor taakgerichte bekostiging. Taakgerichte 
bekostiging past bij een brede opdracht waarin afzonderlijke producten niet eenvoudig 
gekwantificeerd kunnen worden en ontwikkelen aan de orde is, zoals bij de buurtteams. Deze vorm is 
ook goed toepasbaar in situaties waarin afhankelijkheden tussen leveranciers bestaan, zoals in het 
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geval van de buurtteams, die tevens de toegang vormen tot aanvullende ondersteuning Wmo, omdat 

er geen drempels mogen zijn om cliënten te helpen.  

VIII. 	Vervolgstappen  

Het nieuwe stelsel dat ik in deze brief aan uw raad heb toegelicht zal vanaf 2021 realiteit zijn. Om 

vanaf ijanuari 2021 te kunnen starten met Buurtteams Amsterdam en de aanvullende ondersteuning 

vanuit de Wnno moeten de voorbereidingen nu getroffen worden. 

Om subsidie te verstrekken voor zes jaar en per stadsdeel één organisatie te selecteren is het nodig 

dat de ASA wordt aangepast. De besluitvorming daarover zal in maart 2020 aan de gemeenteraad 

worden voorgelegd. 

De keuze voor buurtteams maakt dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 aangepast 

moet worden. De buurtteams en de wijze waarop zij gepositioneerd worden in het stelsel, worden 

verwerkt in de Verordening. Daardoor zal de Verordening ook op andere onderdelen moeten worden 

aangepast, zodat de systematiek in de regelgeving en het stelsel weer in overeenstemming zijn. Na 

het zomerreces 2020 zal besluitvorming over de wijziging van de Verordening aan college en raad 

worden voorgelegd. 

In de zomer van 2020 wordt bekend wie de subsidies voor buurtteams en contracten voor aanvullende 

ondersteuning voor de periode 2021-2027 krijgen. Het college informeert de raad hierover. De 

toekomstige buurtteannorganisaties kunnen dan in nauwe samenwerking met zorgaanbieders en de 

gemeente beginnen met de voorbereidingen en de transitie naar het nieuwe stelsel. 

Vanaf de start van Buurtteams Amsterdam wordt de gemeenteraad twee keer per jaar geïnformeerd 

over de voortgang van de buurtteams. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Simone Kukenheim 

Wethouder Zorg 
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