
Ambulante jeugdhulpverlener 
urgentieteam 

Gedragsdeskundigen en  jeugdzorgwerkers, 
ook met LVB- en GGZ-expertise 
 
Sta jij klaar om direct in te springen als een gezin snel hulp 
nodig heeft? Ben jij die pionier die zin heeft om deze pilot 
tot een succes te maken? 
 
BSA Jeugdhulp richt een urgentieteam op om hulp te kunnen verlenen aan gezinnen die dit direct 
nodig hebben. Het doel van het urgentieteam is het voorkomen van crisishulp voor de jongere en 
verdere escalatie. Wil jij onderdeel gaan uitmaken van dit nieuwe team? Lijkt het je gaaf om dit 
helemaal vanaf het begin op te bouwen en samen met het team de meest effectieve werkwijze te 
ontdekken? Dan is deze rol echt iets voor jou! 

Wat ga je doen? 
 
Als lid van het urgentieteam kom je in beeld wanneer er ernstige zorgen zijn omtrent de 
ontwikkelingskansen van de jongere. De hulpvraag is per situatie verschillend, maar vaak gaat dit 
gepaard met ontwrichting binnen het opvoedsysteem waardoor het ouders niet lukt om te voorzien 
in de basisbehoeften. Hierdoor kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan voor de jongere en het 
netwerk. Om dit te voorkomen is snelle inzet van jouw hulp, kennis en expertise, noodzakelijk. 
Tegelijkertijd haal jij je integrale expertise op bij je collega’s in de gebiedsteams, om zo breed 
mogelijk hulp te kunnen verlenen.  
 
De hulp kan worden afgeschaald wanneer de huidige zorgen zijn verminderd,  en/of er kan worden 
afgeschaald naar het verantwoordelijke gebiedsteam. Jouw inzet richt zich op zowel de overbrugging 
van 24 uurs zorg, terug naar huis, als het voorkomen van plaatsing in de 24 uurs zorg. Je bespreekt 
met cliënten, ouders en aanmelders de mogelijkheden van de hulpverlening en realiseert dit. Je 
werkt vanuit de gedachte dat ieder kind in zijn eigen omgeving moet opgroeien en de hulp dichtbij 
het kind moet worden vormgegeven. Daarnaast kun je ondersteunend ingezet worden bij lopende 
casussen van een gebiedsteam waar directe ondersteuning nodig is, om crisissen te verkorten, te 
voorkomen of te vermijden. Goed te weten is dat je bij de start van de hulpverlening altijd samen 
optrekt met een collega, zodat je er nooit alleen voor staat.  

Wat neem je mee? 
 
We zoeken voor dit multidisciplinaire team meerdere collega’s met verschillende achtergronden. 
Daarom zoeken we zowel gedragsdeskundigen op WO niveau, als collega’s op HBO (+)  niveau. Ook 
collega’s met kennis van LVB- en GGZ-problematiek worden uitgenodigd te solliciteren.  Verder word 
je enthousiast van de onderstaande beschrijving: 

 Je houdt van pionieren en durft nieuwe wegen te bewandelen en fouten te maken, waar je 
van leert door middel van inbreng in casuïstiek en reflectie. 

 Je durft je collega’s van het gebiedsteam van (on)gevraagd advies te voorzien, wanneer je 
met jouw kennis en expertise van meerwaarde kunt zijn.  



 Je durft je kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen aan de beschikbare expertises in je 
aangesloten gebiedsteam.  

 Je bent bekend met de methodiek family’s first en kunt de basisprincipes ook toepassen  
 Je hebt kennis van systemische principes.  
  Je hebt ervaring met multidisciplinair werken.  
 Je bent communicatief vaardig, kunt lijnen uitzetten en durft de regie te nemen, als de 

situatie erom vraagt.   
 Je bent geregistreerd in het beroepsregister SKJ. 
 Je hebt ruime werkervaring als ambulante hulpverlener aan multiproblem gezinnen 
 Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen auto 
 Je bent bereid om deel te nemen aan een bereikbaarheidsdienst die regelmatig in 

hulpverleningstrajecten nodig zal zijn.  

We zoeken mensen die 24 tot 36 uur per week willen werken. Alles daarbinnen is mogelijk.  

Kom solliciteren!  

Herken jij jezelf in het profiel en spreken de diverse werkzaamheden je aan? Solliciteer dan meteen! 
We ontvangen je motivatiebrief en CV uiterlijk 19 oktober naar Leonie van den Hooff: 
L.vandenhooff-holtring@bsajeugdhulp.nl. 

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 24 oktober.  

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Gert Hulzebosch (projectleider), 06-
15360256 of Naomi Westerhof (teamleider), 06-39438358. 

Omdat we klein willen starten en het team ‘naar behoefte’ willen laten groeien zijn we in eerste 
instantie op zoek naar 2 tot 4 collega’s.  

Wat bieden wij?  

BSA Jeugdhulp biedt je uitdagend en afwisselend werk in een dynamische organisatie. Je komt in 
dienst bij één van de Breed Spectrum Aanbieders.  Inschaling volgt op basis van diploma en 
relevante werkervaring. Je werkt in de regio Eemland en kunt neerstrijken op onze verschillende 
locaties in deze regio. Thuiswerken is ook mogelijk.  

Pilot urgentieteam; wat houdt het in? 

BSA Jeugdhulp biedt integrale specialistische jeugdhulp nabij en aanvullend in de regio Amersfoort. 
Als ambulante specialistische jeugdhulpverleners werken wij integraal samen in zes gebiedsteams 
binnen de regio Eemland voor jongeren en gezinnen met complexe problematiek. We werken 
intensief samen met de lokale (wijk)teams, jeugdartsen, huisartsen, SAVE en scholen. Ons werk is 
divers en gericht op individuele begeleiding. Er wordt altijd gekeken naar wat de jongere, het gezin, 
het netwerk en het lokale team zelf kunnen en welke ondersteuning zij nodig hebben. Het einddoel 
is om kinderen en jongeren zoveel mogelijk thuis te helpen en als dat niet anders kan 
gezinsvervangende woonvormen te bieden. 
 
Het is onze ambitie om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Dit lukt niet altijd en daardoor lopen 
de wachttijden op en ontstaan onnodig crisissituaties en soms ook uithuisplaatsingen. Dit willen we 
terugdringen op een manier die aansluit bij onze integrale manier van werken. Binnen het 



urgentieteam zal er ook worden samengewerkt met verschillende expertises, zoals ggz, jeugd- en 
opvoedhulp en lvb-expertise. Het urgentieteam slaat een brug tussen thuis en/of dicht bij huis, 
(intensieve)ambulante hulpverlening, 24-uurszorg, ASH of team acute jeugd GGZ. Ook kan het team 
door een gebiedsteam worden ingezet om een crisissituatie te voorkomen of te stabiliseren. Het 
team is binnen 48 uur aanwezig om te zorgen voor rust, structuur en overzicht. Het urgentieteam zal 
het gezin blijven ondersteunen in de crisissituatie.  

Bij aanvang maakt het team een verklarende analyse, en heeft het team oog voor de veiligheid 
binnen het gezin. Binnen drie maanden wordt er afgeschaald door het urgentieteam en wordt het 
overgenomen door het betrokken gebiedsteam. Het urgentieteam heeft oog voor alle aspecten van 
de veiligheid van de gezinsleden en schakelt hierbij extra hulp in waar nodig, zoals veilig thuis, SAVE 
en/of de wijkagent. Het doel is om uithuisplaatsing en bijkomende trauma’s te voorkomen en 
daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de intensiteit van het verdere verloop van de 
hulpverlening.  

Omdat het team nog volop in ontwikkeling is vragen we jou om een sterke basis neer te leggen, waar 
we de komende jaren op voort kunnen bouwen. Denk hierbij aan de principes van de family’s first 
methodiek.  
 

 

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 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  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. 

 
 


