
BSA Jeugdhulp zoekt ervaringsdeskundigen 
 
Geloof jij in de kracht van ervaringsdeskundigheid en weet je dat tot 
een succes te maken? 

Bij BSA Jeugdhulp staat de cliënt centraal en werken we aan herstel en 
empowerment. We zetten de hulp zo nabij mogelijk in. Dat betekent 
letterlijk zoveel mogelijk thuis en op school. En het betekent: passend bij de 
belevingswereld van de jeugdige en het gezin en vanuit gelijkwaardigheid. Ervaringsdeskundigen 
kunnen onze cliënten en ons helpen om die nabijheid en gelijkwaardigheid waar te maken. Zo kan 
onze hulp nog beter aansluiten bij wat de jeugdigen en gezinnen nodig hebben. 

Wie zijn wij? 

BSA Jeugdhulp biedt integrale specialistische jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen met complexe 
problematiek in de regio Amersfoort. Dit doen we vanuit zes gebiedsteams. In deze teams werken 
specialistische ambulante hulpverleners samen met verschillende expertises, zoals GGZ, jeugd- en 
opvoedhulp, LVB, etc. Samen bieden zij integrale specialistische jeugdhulp aan jeugdigen en 
gezinnen. Elk gebiedsteam is de voordeur voor verwijzers die jeugdhulp zoeken voor een van hun 
cliënten in het betreffende gebied. Ook wanneer een verwijzer denkt aan bv. behandeling in een 
residentiële setting, wordt eerst het gebiedsteam betrokken. 

Wij staan voor: snel, eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden. Wij zijn ervan overtuigd 
dat passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen alleen tot stand komt in samenwerking met 
andere organisaties. Onze hulpverlening is specialistisch maar vooral aanvullend op wat de lokale 
zorg en ondersteuning in het gebied kan bieden (het lokale team, de POH, de school, de jeugdarts, 
SAVE, etc.). Kijk voor meer informatie over BSA Jeugdhulp op www.bsajeugdhulp.nl.  

Binnen de specialistische gebiedsteams is sprake van gelijkwaardige samenwerking tussen de 
professionals vanuit verschillende expertises. Ook de ervaringsdeskundige heeft met zijn/haar 
ervaring specifieke expertise in huis. Namelijk het kunnen kijken vanuit cliëntperspectief.  

Wat ga je doen? 

Je gaat deel uitmaken van één of meerdere gebiedsteams als volwaardig teamlid.  

 Je neemt deel aan het instroomoverleg waarin de nieuwe aanmeldingen besproken worden 
en brengt daar het jongerenperspectief mee 

 Je gaat met een van de andere teamleden mee naar cliënten en bent betrokken bij 
hulpverleningstrajecten 

 Je biedt ook individuele ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen vanuit jouw 
ervaringsdeskundigheid 

 Je neemt deel aan casuïstiek-overleggen 
 Je bouwt bruggen tussen kinderen, jongeren en hun gezinnen en de zorgprofessionals.  
 Je bent sparringpartner voor collega’s 
 Je adviseert tijdens diverse BSA-brede bijeenkomsten en levert zo een actieve en creatieve 

bijdrage aan de (door-)ontwikkeling van BSA Jeugdhulp en de rol en positie van 
ervaringsdeskundigen 

 Je signaleert en bespreekt stigma's en werkt samen aan het voorkomen daarvan 
 Je neemt deel aan een intervisiegroep van ervaringsdeskundigen 



 Je bent betrokken bij een van onze ontwikkelplatforms (afhankelijk van je eigen specifieke 
ervaringskennis) 

Wie ben jij en wat neem je mee? 

 Je bent pro-actief en ondernemend en komt goed tot je recht in een jonge organisatie die 
continu in ontwikkeling is 

 Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken vanuit je specialisme 
(ervaringsdeskundige in de jeugdzorg) en werkt open en transparant. Je hebt zelfreflectie en 
durft opbouwend kritisch te zĳn 

 Je beschikt over minimaal MBO 4 werk- en denkniveau en bent in het bezit van een diploma 
Ervaringsdeskundigheid of kunt aantonen dat je op een andere manier jouw ervaring hebt 
weten om te zetten in professionele ervaringskennis 

 Je hebt voldoende ervaring in het inzetten van jouw ervaringsdeskundigheid en hebt 
aantoonbaar ervaring met cliënt contact. Voorbeelden van onderwerpen waarop je 
ervaringsdeskundig bent: opvoedingsproblematiek, scheidingsproblematiek, 
schoolproblematiek, verslavingsproblematiek, pleegzorg, destructief gedrag, suïcide 

 Je staat positief in het leven, voelt je in balans, zorgt goed voor jezelf en hebt een stabiele 
persoonlijke situatie. Je hebt voldoende afstand van je ervaring en weet een professionele 
afstand – nabijheid te creëren in jouw werk.  

 Je kunt goed functioneren in een professionele omgeving en kunt zelfstandig jouw werk 
plannen en organiseren 

Ideale mensen bestaan niet maar we hopen dat je je wel kan herkennen in deze competenties!  
 

Wat bieden wij?  

 BSA Jeugdhulp is een jonge organisatie waar je je welkom voelt en veel ruimte krijgt om je rol 
in te vullen 

 Een vaste plek in een van de gebiedsteams als gelijkwaardige collega binnen het team 
 Een intervisie groep van ervaringsdeskundigen 
 Een contract voor een jaar voor 24 uur per week (0,67 fte) en salarisinschaling als 

Jeugdzorgwerker D met de intentie tot een langere samenwerking; 16 of 32 uur per week 
werken is ook bespreekbaar 

 

Kom solliciteren!  

Herken jij jezelf in het profiel en spreken de diverse werkzaamheden je aan?  

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 7 december naar Leonie van den Hooff:  

L.vandenhooff-holtring@bsajeugdhulp.nl   

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op maandag 12 december.  

Heb je nog vragen over de functie? Mail dan naar: m.speksnijder@bsajeugdhulp.nl. Margo 
Speksnijder, gebiedsteamleider, neemt dan contact met je op. 

 

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 Jegdhulp-partijen als 
samenwerking met de lokale partijen (verwijzers). We dragen bij aan de vernieuwing van het 
zorglandschap in de regio.   

Er zijn zes BSA Jeugdhulp-gebiedsteams in de regio Amersfoort (gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg). In deze gebiedsteams werken alle ambulante 
hulpverleners van de BSA Jeugdhulp-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.  

 

 
 


