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Over SJI
SJI is het opleidingsinstituut voor
systemisch werken binnen de jeugdhulp.
SJI maakt deel uit van een netwerk van
professionals en organisaties met ervaring
en expertise. Met onze trainers werken wij
samen met professionals in het veld om
kinderen en gezinnen uit de knel te halen.
Samen
We hebben de ambitie om een netwerkorganisatie te zijn: we werken ver over de
grenzen van onze eigen organisatie samen
met anderen en daar pluk je als deelnemer
of partner de vruchten van. Wij delen onze
ervaringen in het netwerk met datzelfde
netwerk. Met onze wortels vanuit de
universitaire wereld willen we een verbindende schakel zijn tussen kennis, opleiding
en praktijk: door thema’s, kennis en ervaringen te delen en anderen erbij te betrekken om zo een lerend netwerk met elkaar
te ontwikkelen.

beter in staat zijn hun gestelde doelen te
behalen;
Wij kennen de weerbarstigheid van de
dagelijkse praktijk in de jeugdhulp en dat
maakt dat we daarbij goed kunnen
aansluiten. We vertrouwen op wat zich
aandient aan praktijkervaring en persoonlijke inbreng, binnen het leerproces –
omdat mensen juist daardoor verder
komen.

Grensverleggend Leren
Onze deelnemers ervaren dat SJI aansluit
bij wat persoonlijk en systemisch op dat
moment mogelijk is. Vervolgens dagen we
ze uit om te ontdekken dat er meer
mogelijk is dan dat ze op voorhand
denken. Het leerproces van professionals is
nooit af: naast onze basisopleiding MDFT
ontwikkelen we vervolgaanbod en
thematisch aanbod, voor individuele
cursisten en eventueel in-company. Altijd
met een systemische blik! In onze
Effectief
Stichting Jeugdinterventies is erkend als opleider opleidingen zoeken we steeds naar
nieuwe werkvormen die de digitale
SJI
staat
voor effectiviteit
methodieken:
bij het
CRKBO.
Daarnaastvan
is het
opleidingssamenleving ons aanreikt.
wij
brengen effectiefgeaccrediteerd
bewezen kennis
en
en trainingsaanbod
door
theorie
in
en
zijn
wars
van
‘therapeutische
verschillende instanties.
SJI is een stichting zonder winstoogmerk
vrijblijvendheid’. De trainingen en opleidinen is sterk waarde gedreven:
gen van SJI dragen bij aan methodisch
De maatschappij vraagt van professionals
handelen, persoonlijke ontwikkeling en
om te blijven leren. Wij willen daarbij
praktische toepassing.
aansluiten met onze diensten. Zo werken
Onze trainers staan voor meesterschap.
we samen een beter toekomstperspectief
Zij combineren hun trainerskunde met
voor hen. Hiermee dragen we bij aan de
interventiekunst.
kwaliteit van opvoeden en opgroeien in
We zorgen voor een groter leer- en
onze maatschappij.
ontwikkelvermogen van professionals;
professionals die met onze opleidingen
2

3

Ons verhaal

2021 was het jaar van
stilstaan, hollen en weer
stilstaan.
De invloed van Corona en complexe beperkingen
in binnenland en buitenland zijn groot. Ze zijn
ook van grote invloed geweest op het ritme en
tempo van ons dagelijks werk.
Nadat we in februari 2021 zijn gestart met maar
liefst 24 deelnemers aan de MDFT opleiding NL en
er een contract met Litouwen was afgesloten,
wilden we hollend verder met ons jaarplan.
De realiteit was anders. Klantorganisaties hebben
geworsteld met uitval van medewerkers. Groepen
in de jeugdzorg en jeugddetentie zijn soms
gesloten, opengegaan en weer gesloten als gevolg
van Covid maatregelen. De voorgenomen live
activiteiten zijn regelmatig omgezet naar online.
Buitenlandse reizen en opleidingen zijn vaak
verzet door de Coronabeperkingen.
Binnen onze organisatie zijn we geconfronteerd
met interne personeelswisselingen, uitval van
collega’s door verschillende oorzaken en een
boekenonderzoek van de belastingdienst naar het
boekjaar 2019.
Een ander belangrijk kenmerk van 2021 is het
traject geweest voor de herbeoordeling van MDFT
door de commissie van de Databank Effectieve
interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Dit
traject is belangrijk voor de proﬁlering van MDFT.
De uitkomst ervan is gunstig: MDFT is nog steeds
een evidence based methodiek en tot 23 jaar
effectief gebleken.
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Ondanks complexe omstandigheden hebben we
in het tweede Coronajaar opnieuw mooie
hoogtepunten en resultaten behaald. Een korte
opsomming:
• De start van Litouwen in mei met de training van
6 supervisoren, gevolgd in september door 12
therapeuten. Online en offline zijn deze cursisten
opgeleid en bijna klaar met hun eerste jaar. In
drie regio’s in Litouwen, Vilnius, Kaunas en
Klaipeda, worden daardoor gezinnen met MDFT
begeleid.
• Een mooie en inzicht gevende ontmoeting van
het hele team met de rvt.

• De lancering van Metsys: de gezamenlijke
aanpak van MST-Nederland, Pi-Research
en SJI. Resulterend in een eerste gezamenlijke
opdracht voor Amsterdam-Zuid-Oost.
• Het werkbezoek van Estland in oktober. De 15
deelnemers uit Estland zijn voldaan weer naar
Estland terug gereisd met een volle koffer aan
kennis en inspiratie. Als organisator en
begeleider was het een feest om de
organisaties, die hun kennis en ruimtes en
medewerkers beschikbaar hebben gesteld, te
horen vertellen over hun praktijk.
• Vitaliteit voor onszelf en alle MDFT-ers door
onze masterclass over zorg en zelfzorg,
inspirerende sprekers, een rondje dansen,
wandelen en een gezonde lunch.
• 26 serviceovereenkomsten, die zijn omgezet in
bijna 250 bijscholingsovereenkomsten
• De inhoudelijke bijscholingstrajecten stonden
eind december klaar voor 2022 via ons online
Portal.

2021 is voorbij.
• Actief aan de slag op sociale media, zoals
LinkedIn: eind mei bereikten we onze 1000 ste
volger en eind december haalden we ruim 300
volgers van MDFT.
• Samenwerken met verschillende
netwerkpartners, om verbinding te behouden.

• We zijn sowieso heel trots op de SJI portal!
• De contacten met Miami zijn in een open sfeer
verlopen en de contractgesprekken voor 2022
zijn in december gestart.
• De keuze voor een andere kantoorruimte is
gerealiseerd: van Oegstgeest naar den Haag.

• Omdenken…na uitval van collega’s
• We zijn het jaar 2021 ﬁnancieel goed geëindigd!
• Doorgaan en online uitvoeren van trainingen
“Alleen Jij Bepaalt” voor ruim 30 deelnemers in
de Caribben.

We hebben het beeld moeten loslaten dat Corona
slechts een tijdelijke en beperkte invloed heeft op
ons werk, ons sociale leven en onze samenleving.
Corona heeft en zal nog steeds een grote impact
hebben. We beseffen soms onvoldoende dat de
invloed van Corona merkbaar is tot in de
kantoorruimte. In deze ingewikkelde periode
vragen samenwerken, verbinding en ontmoeting
meer tijd en investering dan voor Corona. Ik ben
ongelooﬂijk trots op het team SJI dat het ons toch
is gelukt. Met hollen, stilstaan en weer doorgaan:
in giant little steps.
Nelleke Groenewegen, Directeur-bestuurder

• De boosterdag over Internet en Gaming
Disorder.
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Opleidingen in cijfers

MDFT Masterclass 2021
Finland

NL

MDFT
Estland

Nederland

België

Duitsland

EU

2020

2021

2020

2021

Nieuwe cursisten Therapeut

37

30

5

21

Nieuwe cursisten Supervisor

6

9

1

7

Afgestudeerde Therapeuten

38

53*

11

Afgestudeerde Supervisors

8

16

3

Afgestudeerde Trainer

-

1

-

2020

2021

,

-

2020

2021

-

30

GGW
Gestarte cursisten

,

* een combinatie van
therapeuten die nog het
oude opleidingstraject
volgden en de vernieuwde,
kortere opleiding.

Programma Comeback!
Frankrijk

SJI is de vaste opleider van de interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’
Gestarte cursisten

De 2 teams van Jeugdhulp Friesland, totaal 12 MDFT-ers, hebben
met succes de training MDFT-LVB gevolgd.

Professionalisering
MDFT EU
Masterclass

Masterclass
Op 2 november vond de MDFT Masterclass 2021 plaats, eindelijk weer in-person. We kunnen terugkijken op een succesvolle
Masterclass met ruim 180 deelnemers.

NL
2020
Deelnemers

6

EU
2021

2020

2021

200

185

-

28

(hybride)

(in-person)

Alle opleidingen van SJI zijn van
hoge kwaliteit: inhoudelijk en
onderwijskundig.
Voor de kwaliteitsborging na de opleiding
MDFT heeft SJI gewerkt aan een bijscholingsovereenkomst voor therapeuten en
supervisors. Deze zal in 2022 ingaan.
Workshop Internet en Gaming
Disorder (IGD)
In september was er voor supervisors
de workshop over IGD. Deze hybride
workshop werd gevolgd door meer dan
50 supervisors uit Nederland, Estland
en Finland.
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SJI wil aansluiten bij de laatste eisen rond professionalisering van
cursisten en de ontwikkelingen rond opleiden zelf: hoe kunnen we
aansluiten op de vraag en hoe kunnen we aansluiten op de technologische mogelijkheden van de huidige samenleving? Daarbij stellen we
ons de vraag: welke producten gaan we ontwikkelen die professionals
kunnen ondersteunen in hun opleiding en in hun werk.

Marketing & Communicatie

In 2021 heeft SJI met MST Nederland en PI Research de Metsys aanpak
ontwikkeld. De basis van deze aanpak is onze gezamenlijk kennis
en ervaring die we hebben opgedaan met de systemische therapieën in
Nederland. De Metsys-aanpak leert medewerkers van wijkteams om met
een systemische blik te kijken en te werken. Binnen het team leer je ook
om systemisch te werken met gezinnen

OPLEIDINGSINSTITUUT
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Product
ontwikkeling

onderzoek

ervaringen

contact

Uw zoekopdracht

portal login

MDFT
academie

januari 2021

over ons

ik werk in het
onderwijs

ik werk in de
jeugdzorg

ik werk voor
een gemeente

Bij SJI is Marketing & Communicatie belangrijk
om zichtbaar te zijn. In 2021 zijn we doorgegaan
met het inzetten van communicatie om de
naamsbekendheid van SJI te vergroten in binnen
en buitenland. Ook hebben we alle communicatie
rondom de opleidingen geautomatiseerd.

ik ben
verwijzer

april
Als een jongere probleemgedrag vertoont, wordt vaak gekeken naar de jongere zelf. Dat is natuurlijk terecht. De omgeving van een jongere hee

Nieuwsbrief
Start Ontwikkeling
Metsys

Presentae Metys

Website

mei

juni

Unieke bezoekers
Totaal paginaweergaven

2020
12.492
27.983

2021
9.450
29.497

De SJI Nieuws
update is 2 keer
verstuurd in 2021
heeft 539 abonnees.
Een stijging van
meer dan 21%.

www.stichtingjeugdinterventies.nl
Start ontwikkelen
acviteiten
MDFT Bijscholing

Start upgrade
SJI Portal

Sociale Media
augustus

september

Oude extranet is
uitgefaseerd en
vervangen door
SJI Portal

Website launch
Metsys inclusief
White Paper

oktober

Sociale Media zijn een belangrijk
marketingcommunicatie middel voor SJI
in 2021. Wij willen vooral inhoudelijke
boodschappen delen en zorgen er meer
engagement ontstaat binnen de MDFT
Community.
.

LinkedIn
De SJI pagina had in 2021
1065 volgers. Een stijging
van 18% ten opzichte
van 2020. Berichten zijn in
totaal 111.082 keer
weergegeven en hadden
gemiddeld een
engagement rate van 6.5%.

Twitter
SJI_Opleidingen had 130
volgers in 2021.

Facebook
Facebook had in 2021 416
volgers en berichten
hadden een gemiddelde
engagement rate van
(15.65%). Stijging van 10%
ten opzichte van 2020.

De MDFT Showcase pagina
had in 2021 357 volgers en
de Metsys Showcase
pagina (nieuw)had in 2021
68 volgers.

twitter.com/
SJI_opleidingen

facebook.com/
stichtingjeugdinterventies

linkedin.com/company/
stichtingjeugdinterventies

Uitrollen nieuwe
MDFT
bijscholingsovereenkomst
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In dienst
1 medewerker

Uit dienst
2 medewerkers

3 interne
trainers
Intern
9 medewerkers

SJI in het veld
Eind oktober zijn 15 managers en uitvoerenden van
jeugdzorgorganisaties uit Estland op werkbezoek
geweest in verschillende MDFT-organisaties.
Enkele hoogtepunten waren:

Extern
ﬂexibele schil

Onze mensen

Kennismaken met MDFT in
de Hartelborgt (JJI) en verschillende
vormen van behandeling binnen
Forensisch Centrum Teylingereind
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Bezoek aan perspeceuis
van Timon in Ommoord

Introduce van MDFT-LVB door
Dianne Maarleveld van Reinaerde
en trainer MDFT-LVB

Zij hebben genoten van alle kennis en ontmoetingen met
zeer geïnspireerde medewerkers. Alle actieve organisaties
die hebben bijgedragen aan deze bijzondere werkweek,
een hele grote Merci! vanuit SJI.

Naast onze in-house
senior trainers, zijn er ook
externe trainers. Dit zijn
professionals met veel praktijkervaring die daarnaast ook
trainingen verrichten.

4
GGW Trainers

Programma
Comeback!
trainer

Bestuur en toezicht
Samenstelling van het bestuur
De Raad van Bestuur ontwikkelt het strategisch beleid
en houdt zich bezig met de dagelijkse uitvoering
ervan. De RvB bestaat uit:
Mw. Nelleke Groenewegen MBA, Directeur-Bestuurder

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid
van de Raad van Bestuur en op de algemene gang
van zaken binnen de Stichting Jeugdinterventies.
De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden:
12
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1

MDFT trainers

• Dhr. drs. Arno Seinstra (voorzitter en
contactpersoon klachten van klantorganisaties);
Directeur Seinstra & Partners
• Dhr. Olaf Griffioen (ﬁnanciële portefeuille);
Managing Director, Snel Staal BV
• Dhr. mr. Gerben Knuttel (juridische portefeuille en
vertrouwenspersoon personeel); teamleider
juridische zaken provincie Overijssel
• Mw. dr. ir. Janna de Boer (portefeuille Wetenschap);
gepensioneerd.
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Staat van baten en lasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

Omzet trainingen en overige opbrengsten

1.041.043

1.169.000

998.890

Externe trainers en overige directe kosten

213.382

275.000

178.626

Marge

827.661

894.000

820.264

667.127

741.000

652.934

Huisvesting

42.641

46.000

47.255

Uitvoering

59.714

48.000

81.439

Overig

49.560

59.000

87.672

819.042

894.000

869.299

8.619

0

-49.035

24.269

66.000

72.879

-15.650

-66.000

-121.914

8.619

0

-49.035

-24.269

-66.000

-72.879

-15.650

-66.000

-121.914

In euro’s

BATEN

LASTEN
Personeel

Bedrijfsresultaat
Organisatieontwikkeling
Resultaat

RESULTAATBESTEMMING
Algemene reserve
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
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Kampen
ontwerp: Idem Dito
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