
Transformatiemanager Zo Thuis 
Mogelijk 
Creatieve projectleider met lef die ervoor 
zorgt dat kinderen uit Eemland zo thuis 
mogelijk kunnen opgroeien 
 
Nul kinderen die niet optimaal thuis opgroeien, dat is onze 
ambitie. Ben jij ook gedreven om die beweging waar te maken? Kom dan leiding geven 
aan ons ontwikkelplatform Zo Thuis Mogelijk.  
 

Ook in de regio Amersfoort maken we onderdeel uit van de ‘beweging van nul’: nul kinderen die niet 
optimaal thuis veilig kunnen opgroeien. Daarvoor is nodig dat we samen met onze 
partners/verwijzers (lokale teams, SAVE, gemeenten, huisartsen en jeugdartsen, etc.) bij iedere 
vraag naar verblijf goed analyseren of verblijf buiten het eigen gezin echt de oplossing is voor deze 
jeugdige. Dat doen we eerst in onze gebiedsteams, samen met de verwijzer die het gezin of de 
jeugdige al langer kent.  

Maar er is meer nodig. Daarom richten we samen met onze partners uit de regio Eemland een 
ontwikkelplatform op. Daarmee willen we een regionale werkwijze implementeren om bij vragen 
naar een verblijfsplek (nogmaals) out of the box alternatieven (meer of wel thuis) te bedenken en 
een gedegen verklarende analyse als uitgangspunt te nemen. 

Met dit platform gaan we ook evalueren waarom jeugdigen naar een verblijfsplek zijn gegaan. Op 
basis daarvan bepalen we wat er nodig is in onze regio om verblijf te voorkomen of te verkorten of 
zo thuis mogelijk te laten zijn. Wat hebben wijkteamleden, gebiedsteamleden en voogden daarvoor 
nodig?  

De basis voor dit ontwikkelplatform is er al doordat in elk gebiedsteam van BSA Jeugdhulp 
aandachtsfunctionarissen Voorkomen Verblijf zitten. Samen vormen zij al een expertgroep.  

We zoeken jou om leiding te geven aan dit platform! 

Wat ga je doen? 

1. Je zet het ontwikkelplatform Zo Thuis Mogelijk op (hiervoor ligt al een voorstel dat je kunt 
benutten). Dit houdt o.a. in: 

o Overlegstructuur bepalen 
o Bemensing realiseren met zowel collega's gebiedsteams als gedragswetenschappers vanuit 

BSA-partijen met verblijfsvoorzieningen als samenwerkingspartners (SAVE, lokale teams) en 
plaatsingscoördinatoren 

o Werkwijze vormgeven (gespreksmethodiek, vorm inbreng casussen, verhouding met 
gebiedsteams, rol ouders/cliënt en verwijzer, etc.)  

o Leiding geven aan de bespreking van ingebrachte casussen: out of the box denken 
stimuleren bij deelnemers en zorgen voor heldere besluitvorming over vervolgstappen. Dit 
geldt zowel voor het voorkomen van instroom in verblijfsvoorzieningen als het versnellen 



van doorstroom en uitstroom. Dit doe je in nauwe samenwerking met de 
plaatsingscoördinatoren en gebiedsteamleiders. 

o Zorgdragen voor evaluatie van uit huisplaatsingen en daarvan leren. Dit i.s.m. de regionale 
aanpak “Leren van casuïstiek”. 
 

2. Je wordt de ambassadeur van de Beweging van 0 in de regio, samen met de directeur en 
managers van BSA Jeugdhulp. Dat betekent dat je in gesprek bent met beleid, bestuurders 
en teammanagers in de 7 regiogemeenten van Eemland om de beweging op gang te 
houden, situaties te bespreken met partners; regionale bijeenkomsten initieert (samen met 
het aanjaagteam Beweging van 0), etc.  

3. Binnen BSA Jeugdhulp signaleer je waar het gedachtengoed onvoldoende leeft en bespreekt 
dat met medewerkers en teamleiders. Je bent adviseur voor gebiedsteam medewerkers , 
teamleiders  en BSA-partijen bij complexe casuïstiek  om verblijf te voorkomen. Daarnaast 
analyseer je het werkproces en de rollen en taken rondom verblijf binnen onze organisatie 
en adviseert hoe deze taken zo effectief mogelijk opnieuw te verdelen. Op dit moment 
wordt de Regionale Expertise Tafel gevormd binnen onze regio. Daar moet het 
ontwikkelplatform Zo Thuis Mogelijk nauw op aansluiten. Je werkt dan ook in samenwerking 
met de projectleider RET. 

4. Je adviseert m.b.t. doorontwikkeling van een passend (kwantiteit en kwaliteit) 
zorglandschap ‘verblijf’ vanuit  BSA Jeugdhulp t.b.v. de regio Eemland 

Specifieke taken zijn verder: 

- Functioneel leiding geven aan de plaatsingscoördinatoren. Hun taak is ervoor te zorgen dat 
jeugdigen die echt een verblijfsplek nodig hebben de juiste plek krijgen. Zij zien alle vragen 
waardoor zij waardevolle input hebben over waar en hoe de Beweging van 0 versneld kan 
worden. 

- Je onderhoudt contact met ons urgentieteam om hen in te kunnen zetten om verblijf te 
voorkomen of eerder naar huis mogelijk te maken.  

- Je beheerst en bewaakt het afgesproken budget en de afgesproken capaciteit m.b.t. verblijf 
(inclusief dagbehandeling) per BSA-partij en voor BSA Jeugdhulp als geheel. Dit doe je in 
samenwerking met de controller 

- Je monitort en analyseert de cijfers m.b.t. instroom, doorstroom en uitstroom verblijf   
- Je beoordeelt en fiatteert het inzetten van BDVO’s  (plaatsing bij een niet- BSA-partij) en 

aanvragen meerzorgkosten  (1:1 begeleiding van een jeugdige in verblijf) 
- Je komt op casusniveau met concrete (financiële) oplossingen en ondersteunt verwijzers en 

gebiedsteams om dit ook uit te kunnen voeren 
- Relatiemanagement met BSA-partijen m.b.t  verblijf. Signaleren van verbeteringen m.b.t. 

kwaliteit, behandelduur , samenwerking met gebiedsteams etc. 

Wat neem je mee? 

 Je hebt een opleiding op WO-niveau. Dit kan een gedragswetenschappelijke maar ook een 
veranderkundige opleiding zijn. 

 Je hebt ervaring in de jeugdzorg, bij voorkeur zowel in ambulante hulp als 
verblijfvoorzieningen.  

 Je hebt lef en creativiteit en durft het aan om onorthodoxe voorstellen te doen en anderen 
daarin mee kan krijgen. 

 Je hebt daadkracht om de onorthodoxe oplossingen daadwerkelijk te organiseren 
 Je houdt van pionieren en durft nieuwe wegen te bewandelen en fouten te maken, waar je 

van leert  



 Je bent communicatief vaardig en kunt anderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid 
met behoud van de relatie 

 Je bent 28 tot 32 uur per week beschikbaar.  

Kom solliciteren!  

Herken jij jezelf in het profiel en spreekt deze beweging jou aan? Solliciteer dan meteen! We 
ontvangen je motivatiebrief en CV uiterlijk 12 maart 2023 naar info@bsajeugdhulp.nl 

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 14 maart in Amersfoort. 

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Jeannette Vader, telefoonnummer: 06 
53 13 25 38. 

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  in schaal 12 CAO Jeugd. Je werkt in de 
regio Eemland en kunt neerstrijken op onze verschillende locaties in deze regio. Thuiswerken is ook 
mogelijk.  

 

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. 

 


