
BSA Jeugdhulp zoekt een financieel adviseur 

Krijg je energie van procesverbeteringen en projecten? Bouw jij mee 
aan een solide financiële organisatie in een complexe omgeving? 

BSA Jeugdhulp 

BSA Jeugdhulp is een netwerkorganisatie van zeven 
jeugdhulpaanbieders in de regio Amersfoort. Samen bieden we alle 
specialistische jeugdhulp van ambulante hulpverlening tot en met 
gesloten jeugdzorg. We dragen bij aan de vernieuwing van het zorglandschap in de regio. De BSA-
partijen krijgen gezamenlijk één budget voor de uitvoering van alle vormen van complexe jeugdhulp 
in de regio. Deze hulpverlening vindt zowel plaats vanuit de zeven zorgaanbieders als vanuit de in 
2021 gestarte gebiedsteams die gevormd worden door ambulante hulpverleners vanuit de BSA-
partijen. Kortom: een hele uitdaging om zowel intern als extern in control te zijn. We realiseren ons 
dat er nog verbeterslagen nodig zijn om beter in control te komen. Wil jij daar een bijdrage aan 
leveren? 

Het budget van BSA Jeugdhulp bedraagt ruim 30 miljoen. BSA Jeugdhulp is geen rechtspersoon, 
onder de samenwerking van de zeven partijen ligt een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst. Er 
is dus ook geen eigen jaarrekening. Voor de sturing en monitoring zowel intern als naar de 
gemeenten hanteren we een prestatiedialoog op basis van het Simons-model waarin hard en soft 
controls samenkomen. Financieel penvoerder van  BSA Jeugdhulp is De Rading.  

Wat ga je doen? 

Positie 

Je bent zowel op operationeel als tactisch niveau bezig met de ondersteuning van de sturings- en 
verantwoordingsprocessen. Je legt verantwoording af aan de programmamanager van BSA 
Jeugdhulp. Je werkt samen met de door de stuurgroep aangestelde controller van BSA Jeugdhulp 
maar het grootste deel van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid liggen echter bij jou. Het 
betalingsverkeer voor BSA Jeugdhulp wordt gedaan door de financiële afdeling van De Rading. De 
gebiedsteams werken vanuit een eigen ECD, waaruit veel stuurinformatie gehaald kan worden. 
Hiervoor moet nog BI tool ontwikkeld worden. Je werkt hierin intensief samen met de kwartiermaker 
Aanmelding en Monitoring en de kwaliteitsmedewerker. 

Kernactiviteiten: 

1. Je vervult de controlfunctie op operationeel en tactisch niveau 
2. Je denkt mee over het vormgeven van de sturings- en verantwoordingsprocessen 
3. Je brengt financiële expertise in bij het programmateam van BSA Jeugdhulp en vervolgens in 

het accountmanagement-overleg met de gemeenten 
4. Je draagt zorg voor de maandelijkse uitvraag bij de zeven BSA-partijen, vertaalt deze naar 

een bruikbare rapportage en analyse voor programmamanager en stuurgroep en geeft 
advies over sturingsmechanismen voor bijstelling 

5. Je stelt de kwartaalrapportages op in overleg met de controller 
6. Je vervult een verbindende rol naar de zeven controllers van de BSA-partijen en spreekt hen 

aan op het leveren van financiële en sturingsinformatie wanneer nodig 
7. Je vertaalt data (zoals instroom, doorstroom en uitstroom) naar financiële prognoses 
8. Je bouwt mee aan de ontwikkeling van onze nieuwe organisatie. 



Wie ben jij? 

Je bent een financieel professional met enkele jaren ervaring die nog net niet toe is aan een volledig 
eindverantwoordelijke controllersfunctie. Je hebt zin om bij een organisatie te gaan werken waar 
(AO-)procedures en werkprocessen nog helemaal niet vastliggen en waar jij ze mag bedenken. Je 
hebt zin om BSA Jeugdhulp verder te ontwikkelen naar een stevige netwerkorganisatie! 

Daarnaast: 

 Academisch werk- en denkniveau; je hebt een afgeronde opleiding  (HBO/WO) in een 
bedrijfseconomische of bedrijfskundige richting 

 Je hebt ervaring met soft controls bij het financieel in control houden van een organisatie, bij 
voorkeur in de zorg- of welzijnssector en/of netwerkorganisatie 

 Je hebt ervaring in het werken met PowerBI en Excel  
  Inhoudelijke kennis van en ervaring met gemeentelijke financiering en wet- en regelgeving 

gericht op de Jeugdzorg is een pré. 
 Je kunt goed verbinden, hebt gevoel voor de verschillende belangen en posities binnen een 

netwerkorganisatie als de onze en het politieke speelveld waarin we ons bewegen 
 Je hebt een conceptueel denkniveau en het vermogen via goed gebruik van data en 

informatie verdieping aan te brengen. 

Wat bieden wij?  

BSA Jeugdhulp biedt een uitdagende functie binnen een organisatie waar je volop mee kunt bouwen. 
Je krijgt een dienstverband bij één van de zeven BSA-partijen voor 24 uur per week. Uitgangspunt is 
een salaris in schaal  9 van de CAO Jeugdzorg. Inschaling volgt op basis van diploma en relevante 
werkervaring.     

We starten met een verbintenis voor één jaar met de intentie het contract om te zetten naar 
onbepaalde tijd. 

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

Vragen over de functie? Neem contact op met  Heleen van Elk, telefoon 06 15 82 37 74 
(kwartiermaker) of Machiel Egas, telefoon 06 22 13 35 27 (controller BSA Jeugdhulp) 

Solliciteren?  Stuur uiterlijk 25 augustus je motivatiebrief en CV naar j.vader@bsajeugdhulp.nl.  

 


