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Over BSA Eemland 
De samenwerkende gemeenten in de regio Amersfoort hebben de Jeugdhulp vanaf 2019 aanbesteed. 
De gemeenten hebben gekozen om voor de complexe en intensieve problematiek een partnerschap aan 
te gaan met een beperkt aantal aanbieders: de zogenaamde “breed spectrum aanbieders” (BSA). Er 
liggen meerjarige afspraken, gebaseerd op een collectieve verantwoordelijkheid voor de verbetering van 
de kwaliteit en de betaalbaarheid van de jeugdhulp. Verbetering van kwaliteit betekent een direct 
ervaren meerwaarde voor de jeugdige en diens omgeving. Uitgangspunt van de gemeenten en de BSA is 
dat dit alleen kan worden bereikt vanuit collectieve samenwerking. Het gaat hier om de aanbieders GGz 
Centraal, Youké, Timon, Pluryn, Leger des Heils, De Rading en ‘s Heeren Loo.  
 
Doel is om jeugdigen zoveel mogelijk ambulant thuis te helpen en pas als dit niet anders kan 
gezinsvervangende woonvormen aan te bieden. Dat wil zeggen:  

• Behandeling en expertise wordt naar het voorliggende veld gebracht.  
• Ambulante inzet wordt geoptimaliseerd en gebiedsgericht en integraal aangeboden. 
• Er zijn voldoende pleegzorg varianten, kleinschalige alternatieve gezinsvormen en woongroepen 

beschikbaar als thuis wonen (tijdelijk) niet meer kan  
• Het aantal (klinische) bedden met behandeling wordt in omvang teruggebracht  
• Er is een andere wijze van werken en “kijken” naar de jeugdige en het gezin. Meer gericht op 

gezondheid en veerkracht.   
 
Dat betekent dat we een ambitieuze transformatie met elkaar inzetten, die verloopt langs 3 lijnen, te 
weten:  

• Ontwikkelen van specialistische ambulante gebiedsteams  
• Transformatie 24-uurs verblijfsfuncties   
• Versterken centrale aanmelding, registratie en monitoring  

  
Om dit te realiseren is gekozen voor een programma/kernteam dat zich gefaseerd zal ontwikkelen naar 
een (netwerk)organisatie. Hiervoor worden een programmamanager en kwartiermakers benoemd 
op de drie benoemde lijnen. Het programmateam van de transformatieopdracht wordt gevormd door 
de programmamanager, de kwartiermakers en een controller.  
  

De resultaatgebieden en vereiste kwaliteiten per rol 
  

Resultaatgebied Programmamanager  
• Leidinggeven aan de uitvoering van de transformatieopdracht van de BSA op inhoud, budget en 

transformatie.   
• Heeft hierin een faciliterende en functioneel aansturende rol naar de kwartiermakers en 

controller om de transformatie opdracht in samenhang te realiseren op inhoud, budget en 
transformatie  

• Is krachtig in de sturing op hetgeen nodig is, is daarbij onafhankelijk en staat boven bepaalde 
organisatiebelangen, gaat daarbij de confrontatie niet uit de weg zonder daarbij de ander te 
verliezen.  

• Stuurt aan op strategisch en tactisch niveau.  
• Geeft vorm aan en leidt een stevige netwerkorganisatie (intern en extern).  
• Geeft leiding aan de verandering met het daartoe behorende mandaat. 



• Geeft invulling aan partnerschap met de gemeente, basiszorg en SAVE.  
• Verbindt interne ontwikkelingen aan externe eisen.   
• Is het interne en externe gezicht en ook het eerste aanspreekpunt voor gemeenten op alle 

taakgebieden (boegbeeld).  
  
Mandatering; de programma manager krijgt primair de ruimte en het vertrouwen van het bestuur om 
de opdracht van de BSA te realiseren passend bij de visie en de bedoeling van de transformatie 
opdracht. De programma manager legt verantwoording af aan het bestuur van de BSA.  
  
Vereiste kwaliteiten 

• Is krachtig in de sturing op hetgeen nodig is en kan hierin onafhankelijk boven de 
organisatiebelangen staan.  

• Academisch werk- en denkniveau.  
• Strategisch sterk met grote veranderkracht.  
• Heeft ervaring op senior managementniveau.  
• Beschikt over meervoudige bestuurlijke sensitiviteit.  
• Verbindend naar alle betrokkenen en kan mensen meenemen in de beweging die gemaakt moet 

worden.  
• Houdt de focus op kwaliteit van dienstverlening en transformatie opdracht.  
• Heeft ervaring in het leiding geven aan veranderprocessen waarbij meerdere partijen betrokken 

zijn.  
• Bij voorkeur ervaring op transformatie opgaven.   

  

Resultaatgebieden Kwartiermakers 
 
Kwartiermaker Specialistisch ambulante gebiedsteams 

• Maken van een plan van aanpak om te komen tot specialistische ambulante gebiedsteams en 
realisatie hiervan. 

• Verminderen van instroom specialistische behandeling door specialistische zorg op scholen. 
• Verminderen van instroom in verblijf door in te zetten op het voorkomen van uithuisplaatsing 

en crisis. 
• Realiseren van een vloeiende samenwerking met verwijzers, lokale teams, andere aanbieders en 

SAVE.  
• Realiseren van goede samenhang met (deeltijd) verblijf, waaronder ook de crisiszorg.  
• Stuurt aan op tactisch en operationeel niveau   
• Kan hierin onafhankelijk boven de organisatiebelangen staan 

  
Kwartiermaker Verblijf  

• Maken van plan van aanpak om te komen tot transformatie verblijf en het realiseren hiervan. 
• Afbouw van 24 uurs plekken met behandeling en afname behandelduur.   
• Ontwikkelen van alternatieve gezinsvormen.  
• Ontwikkelen vernieuwende concepten verblijf (behandelgroepen).  
• Voorkomen van en samenwerken op crisis.  
• Zorgdragen voor goede in- door- en uitstroom van jeugdigen binnen een hulptraject. 
• Realiseren van goede samenhang met specialistisch ambulante zorg.  
• Realiseren van effectieve samenwerking met gecertificeerde aanbieders.  
• Kan hierin onafhankelijk boven de organisatiebelangen staan.  

 



 
 
Kwartiermaker Centrale aanmelding, registratie en monitoring  

• Maken van plan van aanpak om te komen tot Centrale aanmelding, registratie en monitoring en 
het realiseren hiervan.  

• Inrichting van inzicht in in- door- en uitstroom jeugdigen in het zorglandschap (en 
daarmee monitoring en sturing op voortgang transformatieopdracht)  

• Inrichten van centrale functies en werkprocessen als aanmelding, 
registratie, administratie, financiën met de daarbij behorende ICT (systemen).  

• Opleveren van verantwoordings- en voortgangsrapportages met betrekking 
tot financiën (budget) en transformatieopdracht.  

• Opleveren van een planning & control cyclus.   
• Kan hierin onafhankelijk boven de organisatiebelangen staan. 

 
Vereiste algemene kwaliteiten 

• Sterk in vertalen van strategie naar werkprocessen en operatie  
• Ervaren en sterk in projectmatig werken  
• Verbindend naar alle partijen  
• Ambitieus en resultaatgericht  
• Innovatieve en creatieve kwaliteiten  

 
Vereiste kwaliteiten Kwartiermaker Specialistisch ambulant 

• Ervaring in het leiding geven aan verandertrajecten.   
• Flexibiliteit om veranderprocessen in meerdere organisaties te initiëren.  
• Sterk in het verbinden van medewerkers aan een vernieuwende visie in situaties met 

weerstand. 
• Bij voorkeur ervaring in het versterken van intensief ambulant werken in relatie tot 

het voorveld.  
 
Vereiste kwaliteiten Kwartiermaker Verblijf 

• Ervaring in het leiding geven aan verandertrajecten.   
• Flexibiliteit om veranderprocessen in meerdere organisaties te initiëren Ervaring binnen verblijf- 

en behandelgroepen jeugdzorg. 
• Bij voorkeur ervaring met trajectzorg. 

 
Vereiste kwaliteiten Kwartiermaker Centrale aanmelding, registratie en monitoring 

• Ervaring in het leiding geven aan verandertrajecten.   
• Flexibiliteit om veranderprocessen in meerdere organisaties te initiëren.  
• Een bedrijfskundige achtergrond (opleiding en ervaring).  
• Kennis van ontwikkelingen, financiering, wet- en regelgeving binnen het sociaal domein.   

 

Arbeidsvoorwaarden 

De honorering voor de functies is marktconform. 
 
Periode 
Jaarcontract met de intentie voor langere periode (i.i.t. looptijd contract december 2022).  
 
Uren per week 
Programmamanager (32 uur), Kwartiermaker Specialistische ambulante teams (24-32 uur), Verblijf (16-
20 uur) en Centrale aanmelding, registratie en monitoring (24-32 uur).  



Inlichtingen 

Neem voor meer informatie over de functies contact op met Jannie Jonker, programmamanager BSA 
(a.i.). Per mail is zij bereikbaar via jannie.vanderweide@sheerenloo.nl en telefonisch op 06-83 89 43 10. 
 

Solliciteren 

Stuur je motivatiebrief plus cv tot vrijdag 3 juli 2020 per e-mail aan mevrouw P. Wisse via pwisse@pluryn.nl 
onder vermelding van de desbetreffende functie.  
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