
 

BSA Jeugdhulp zoekt een 

Plaatsingscoördinator 

Ben jij de doorzetter die de juiste match vindt voor 

kwetsbare jeugdigen die een speciale plek nodig 

hebben? 

BSA Jeugdhulp zoekt een plaatsingscoördinator die de hulpvragen 

van de jongeren/gezinnen en het zorgaanbod van de BSA-partijen 

bij elkaar brengt.  

Sinds een jaar heeft BSA Jeugdhulp zes gebiedsteams in de regio Amersfoort (gemeenten 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg). In deze gebiedsteams 

werken alle ambulante hulpverleners van de BSA-partijen samen. Bij deze gebiedsteams komen alle 

vragen en aanmeldingen vanuit de verwijzers voor specialistische jeugdhulp binnen en wordt de 

specialistische ambulante hulp geboden. Binnen het gebiedsteam wordt ook beoordeeld of er 

aanvullende hulp nodig is, zoals een behandelgroep of een vorm van verblijf. Als dat zo is, legt het 

gebiedsteam contact met de plaatsingscoördinator. 

Ons doel is om jeugdigen zo optimaal mogelijk thuis te laten opgroeien. De gebiedsteams doen er, 

samen met de verwijzers zoals wijkteams, alles aan om te voorkomen dat een jeugdige niet meer 

thuis kan wonen. Soms kan de behandeling of begeleiding toch niet thuis plaatsvinden. Dan 

formuleert het gebiedsteam zo goed mogelijk wat de jeugdige nodig heeft. 

Wat ga je doen? 

Als plaatsingscoördinator ga je vervolgens op zoek naar een plek die zo goed mogelijk past bij deze 

hulpvraag. Dat doe je vooral in contact met de zorgcoördinatoren van de zeven BSA-partijen want bij 

voorkeur vind je de plek binnen BSA Jeugdhulp. Tijdens het matchingsproces blijf je in contact met de 

gebiedsteam-collega die de hulpvraag voor de jeugdige heeft gesteld. Je werkt nauw samen met  je 

collega plaatsingscoördinator en de manager Verblijf. Samen met hen analyseer je regelmatig de 

optelsom van alle hulpvragen en breng je advies uit welk aanbod er nodig is om aan de (toekomstige) 

vraag te voldoen. 

Kernactiviteiten: 

• Je bent aanspreekpunt en sparringpartner voor de professionals in de gebiedsteams op het 
gebied van (dag)behandelgroepen, pleegzorg, gezinshuizen en andere verblijfsvormen  

• Je overlegt met de gebiedsteams, bekijkt de dossiers en stemt af met de verschillende 
‘verblijfsaanbieders’  om tot een passende match te komen (first time right) 

• Je signaleert trends en ontwikkelingen, analyseert (toekomstige) knelpunten  m.b.t. vraag en 
aanbod en geeft advies over de benodigde capaciteit 

• Je kent de mogelijkheden van het zorglandschap (locaties, groepen en behandelingen) 
binnen BSA Jeugdhulp 

• Je hebt goed en actueel overzicht over de beschikbare plaatsen, wachtlijsten en 
aanmeldingen voor (dag) behandelgroepen, pleegzorg en gezinshuizen en andere 
verblijfsvormen 



• Je hebt overzicht  m.b.t. de  instroom, doorstroom en (verwachte) uitstroom  van jeugdigen 
in verblijf 

• Bij een concrete vraag, leg jij contact met de organisaties en je coördineert het overleg om 
tot een passende matching te komen.  

• Je handelt de plaatsing  administratief af en legt dit vast in het ECD. 

Wie ben jij ? 

• Je bent een daadkrachtige verbinder die met behoud van de relatie voor elkaar weet te krijgen 
dat de juiste plek beschikbaar komt.  

• Je weet anderen in beweging te krijgen om tot vernieuwende oplossingen te komen 

• Je legt makkelijk contact op verschillende niveaus en brengt scherpte aan in wat je van de 
verschillende partners verwacht 

• Je  bent creatief, oplossingsgericht en denkt mee met de verschillende partners in  het vinden 
van oplossingen 

• Je werk zelfstandig en gestructureerd en houdt het overzicht   

• Je bent analytisch ingesteld en in staat om vanuit de gegevens die je deels zelf bij houdt trends 
te analyseren en te rapporteren t.b.v. het programmateam 

• Je hebt minimaal HBO-werk en denkniveau en hebt relevante werkervaring in het zorglandschap 
in de jeugdzorg bij voorkeur in de regio Amersfoort 

• Je bent 24- 28 uur per week beschikbaar en bereid ook op vrijdag te werken. 
 

BSA Jeugdhulp bestaat nu één jaar en is nog volop in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat je 

gedijt op een plek waar nog niet alles geregeld is en kan omgaan met onzekerheden. Je  houdt van 

aanpakken, je kunt goed relativeren en brengt de nodige dosis humor mee.  

Belangrijk is dat je van harte gelooft in onze missie om de jeugdhulp te transformeren: snel, 

eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden voor jeugdigen en gezinnen met complexe 

problemen in de regio Amersfoort.  

 

Wat bieden wij?  

BSA Jeugdhulp biedt je uitdagend en afwisselend werk in een dynamische organisatie. Je levert een 
bijdrage aan de hulpverlening aan jeugdigen met de meest complexe problematiek. Daarvoor overzie 
je het hele zorglandschap, vooral in de regio maar ook daarbuiten.  

Je komt in dienst bij één van de Breed Spectrum Aanbieders.  Uitgangspunt is een salaris in schaal 9 
van de CAO Jeugdzorg. Inschaling volgt op basis van diploma en relevante werkervaring.     

Je standplaats is in Amersfoort,  waarbij een deel van het werk vanuit huis gedaan kan worden. 

Vragen over de functie? Neem contact op met  Heleen van Elk, kwartiermaker aanmelding en 

registratie , telefoon 06-38780701 . Solliciteren?  Stuur uiterlijk 15 februari  je motivatiebrief en CV 

naar Frederike op f.kerkhof@bsajeugdhulp.nl. De sollicitatiegesprekken worden gepland op 22 en 24 

februari 2022.  

 

BSA Jeugdhulp is een organisatie van zeven aanbieders van specialistische jeugdhulp: GGZ-Centraal, 

’s Heeren Loo, Leger des Heils, Pluryn, De Rading, Timon en Youké. Wij zijn ervan overtuigd dat 
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passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen alleen tot stand komt door innovatieve en 

organisatie-overstijgende samenwerking. Daarmee bedoelen we zowel samenwerking met alle BSA-

partijen als samenwerking met de lokale partijen (verwijzers). 

Wij staan voor: snel, eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen 

in de regio Amersfoort met complexe problemen.  

Door de aanmelding en specialistische jeugdhulp lokaal te organiseren zijn wij letterlijk  ‘in de buurt’ 

van zowel de gezinnen als de verwijzers. We werken aanvullend op wat de jeugdige, het gezin, het 

netwerk en het lokale team kunnen. De transformatie die we met elkaar willen bereiken heeft als 

doel om kinderen en jeugdigen zoveel mogelijk thuis te helpen en als dat niet anders kan 

gezinsvervangende woonvormen te bieden. 


