Buurtteam
Amsterdam,
altijd hulp dichtbij

Wij zijn Buurtteam
Amsterdam
Heeft u vragen over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, ontmoeten
of veiligheid? Dan kunt u terecht bij Buurtteam Amsterdam. Overal in
de stad zijn buurtteams. Ook bij u in de buurt. Een plek dichtbij waar u
naartoe kan met uw vragen. Samen met u kijken we wat er nodig is en
wie u daarbij kan helpen.

Wat is een buurtteam?
Het buurtteam is een plek in de buurt
waar u terecht kunt met uw vragen.
U kunt bij een buurtteam binnenlopen
of een afspraak maken. U kunt met het
buurtteam bellen of e-mailen voor een

locaties, of in overleg op een andere
plek of bij u thuis. In elk buurtteam zitten
verschillende hulpverleners bij elkaar.
Zij denken met u mee en ondersteunen
u waar nodig. Onze hulp is gratis. U kunt

afspraak op één van de buurtteam

bij ons terecht met vragen over:

Zorg

Werk

Geld

Ontmoeten

Wonen

Veiligheid

Gezondheid

U hoeft het
niet alleen
te doen

Wat doet het buurtteam?

Samen in de buurt

Onze medewerkers kijken samen met

Als het nodig is, halen we er een

u wat uw vraag is en welke oplossing
bij u past. Hoe we werken hangt af van
uw vraag en uw persoonlijke situatie.
We kijken wat u zelf kan doen en hoe
uw directe omgeving kan helpen.
Soms kan een eenvoudig antwoord
op uw vraag al voldoende zijn. Heeft u
meer ondersteuning nodig, dan maken
we samen een plan. Het buurteam kijkt
samen met u wat er aan de hand is.

andere hulpverlener bij. Daarom werkt
een buurtteam ook samen met andere
organisaties in de buurt. Dat doen we
altijd in overleg met u. We werken
bijvoorbeeld samen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouder- en Kindteams
Huisartsen
Geestelijke gezondheidszorg
Woningcorporaties
Bewonersgroepen
Vrijwilligersorganisaties
Wijkverpleging
Zorgaanbieders
Buurthuizen

Buurtteam
Amsterdam,
altijd en overal
dichtbij

Meer informatie
U vindt ons in heel Amsterdam, er is altijd een buurtteam bij u in
de buurt. Heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer kennismaken?
U bent van harte welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen
bij een van onze buurtteams. Op de website vindt u het adres en
telefoonnummer van uw buurtteam. Voor direct contact met
de buurtteamorganisatie:

Centrum

020 557 33 38

West

020 618 49 52

Noord

020 435 45 55

Zuidoost

020 314 16 18

Zuid

020 235 91 20

Oost

020 462 03 00

Nieuw-West 020 667 51 00

www.buurtteamamsterdam.nl  

