BSA Jeugdhulp zoekt een teamleider
Ben jij de verbinder met organisatorisch talent die gelooft in integrale jeugdhulp voor gezinnen met
complexe problematiek?
BSA Jeugdhulp zoekt een teamleider die samen met de professionals in
het team invulling geeft aan de transformatie van de specialistische
jeugdhulp in de regio Amersfoort. De transformatie heeft als doel om
kinderen en jeugdigen zo veel mogelijk ambulant thuis te helpen en pas
als dit niet anders kan gezinsvervangende woonvormen aan te bieden. Wij
zijn ervan overtuigd dat passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen
alleen tot stand komt door innovatieve en organisatie-overstijgende
samenwerking. Daarom werken we vanuit integrale teams, waarin
professionals van zeven jeugdhulpaanbieders nauw samenwerken met
elkaar en met ketenpartners zoals huisartsen, wijkteams, SAVE-teams,
jeugdartsen en scholen.
De transformatie van de jeugdhulp is een complex en taai vraagstuk. In de gezinnen waarbij we
betrokken zijn, spelen problemen op meerdere gebieden (psychosociaal, lichamelijk, cognitief,
opvoeding, omgeving). Onze leidende principes zijn om hen zo snel, eenvoudig en nabij als mogelijk
de juiste hulp te bieden. De zoektocht naar werkbare en haalbare oplossingen is steeds weer een
uitdaging en vraagt creativiteit en flexibiliteit van de zorgprofessionals.
Kijk voor meer informatie over BSA Jeugdhulp op www.bsajeugdhulp.nl.

Wie zoeken wij?
De teams in Amersfoort Zuid en Leusden-Woudenberg zijn op zoek naar een teamleider die de
leidende principes van de BSA onderschrijft en de zorgprofessionals in staat stelt om hun uitdagende
werk zo goed mogelijk te doen. Iemand met sterk ontwikkelde organisatorische vaardigheden:
organiseren, prioriteren, overzicht bewaren. Je denkt in mogelijkheden en hebt oog voor de mens
achter de professional. Je geeft vertrouwen en bent iemand waar de teamleden op terug kan vallen.
Beide teams bestaan uit hoogopgeleide professionals die vanuit verschillende organisaties zijn
samengebracht. Dit vraagt om een teamleider die staat voor een goede balans tussen vrijheid en
verantwoordelijkheid en het team helpt om ieders kwaliteiten zo goed mogelijk tot zijn recht te laten
komen. Iemand die sterk is in verbinden, vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en over het lef en
de vaardigheden beschikt om onderlinge wrijving en onderstromen in het team bespreekbaar te
maken.
De specialistische jeugdhulp transformeren doen we samen met anderen. Je bent dan ook sterk in
het bouwen van succesvolle samenwerkingsrelaties met andere zorgverleners in het gebied. Je bent
een netwerker die anderen in beweging krijgt vanuit een gezamenlijke visie.
BSA Jeugdhulp en de teams zijn nog volop in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat de
teamleider houdt van pionieren, gedijt op een plek waar nog niet alles geregeld is en kan omgaan
met onzekerheden. Je houdt van aanpakken en bent in staat om de dingen die in de uitvoering naar
voren komen te vertalen naar de organisatieontwikkeling die nodig is.
Je beschikt over een HBO+ of WO werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante
managementopleiding en leidinggevende ervaring binnen het jeugd- of sociaal domein.

Wat ga je doen?
Als teamleider lever je een grote bijdrage aan de beoogde doorontwikkeling van de specialistische
jeugdhulp in de regio Amersfoort. Jouw rol daarbij heeft drie belangrijke componenten:





Je geeft leiding aan twee gebiedsteams
Jij vormt samen met de andere twee teamleiders de schakel tussen het programmateam en
de zorgprofessionals. Je denkt mee over verbeteringen en mogelijkheden en implementeert
nieuwe werkwijzen binnen je teams. Je werkt nauw samen met de andere teamleiders, zodat
een uniforme werkwijze van de BSA-gebiedsteams kan worden gewaarborgd. De teamleiders
zijn ieder trekker van specifieke aandachtsgebieden
Je onderhoudt constructieve samenwerkingsrelaties met de partner-organisaties in het
gebied. Ook daarin ben je een verbinder.

Onze organisatie is lean and mean: er is weinig ondersteunende staf. Je schakelt dus voortdurend
tussen vraagstukken van verschillend niveau. Je bent aanspreekbaar op alles wat het gebiedsteam
aangaat en legt verantwoording af aan de programmamanager.

Wat bieden wij?
BSA Jeugdhulp biedt je uitdagend, afwisselend en betekenisvol werk in een nieuwe en dynamische
organisatie. Je komt in dienst bij één van de Breed Spectrum Aanbieders. Uitgangspunt is een salaris
in schaal 11 van de CAO Jeugdzorg of vergelijkbaar, minimaal € 3.240,13 en maximaal € 4.896,26
bruto per maand (niveau 2020) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur). Inschaling volgt op
basis van diploma en relevante werkervaring.

Kom solliciteren!
Herken jij jezelf in het profiel en spreken de diverse rollen die je als teamleider bij BSA Jeugdhulp
vervult je aan? Solliciteer dan meteen! We kijken er naar uit om je beter te leren kennen.
We ontvangen je motivatiebrief en CV uiterlijk 15 januari via f.kerkhof@bsajeugdhulp.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27 januari en 2 februari 2022.
Heb je nog vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Jeannette Vader,
programmamanager, via telefoonnummer 06 - 53 13 25 38.

BSA Jeugdhulp
BSA Jeugdhulp is een netwerkorganisatie van zeven jeugdhulpaanbieders in de regio Amersfoort:
GGZ-Centraal, ’s Heeren Loo, Leger des Heils, Pluryn, De Rading, Timon en Youké. Samen bieden we
alle specialistische jeugdhulp van ambulante hulpverlening tot en met gesloten jeugdzorg.
Wij staan voor: snel, eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen
in de regio Amersfoort met complexe problemen. Wij zijn ervan overtuigd dat 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). We dragen bij aan de vernieuwing van het zorglandschap in de
regio.
Vanaf februari 2021 zijn er zes BSA-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. Zij werken in nauwe verbinding met verwijzers
zoals lokale (wijk)teams, SAVE-teams, huisartsen en GGD artsen.
Door de specialistische jeugdhulp lokaal te organiseren, zijn we letterlijk ‘in de buurt’ van zowel de
jeugdigen en gezinnen als de verwijzers. We werken aanvullend op wat de jeugdige, het gezin, het
netwerk en het lokale team kunnen. Doordat we multidisciplinair in één team werken, kan direct de
juiste combinatie van hulpverleners aan de slag.

