Jaarplan 2022
3 strategische actielijnen uitgewerkt:
beoogde resultaten en mijlpalen

O PL E I D I NG S I NSTI TU U T

Stichting
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Ontplooien
Ontwikkelen
Opleiden

Waar staan we voor?

Professionals en organisaties kunnen bij
ons terecht voor de methodische, systemische kennis en vaardigheden om ernstig en
complex, aanhoudend probleemgedrag van
jongeren in hun context, te verminderen en
te beëindigen. Onze kerntaak is deze kennis
door opleidingen, over te brengen aan professionals zodat zij weer verder kunnen met
hun cliënten. Elk kind in de knel heeft recht
op hulp door professionals die werken met
bewezen effectieve methodieken. SJI is het
opleidingsinstituut dat effectief systemisch
werken binnen de jeugdhulp mogelijk
maakt. Onze trainers werken samen met
professionals in het veld om kinderen, gezinnen en hun omgeving uit de knel te
halen.
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Samen
We willen een netwerkorganisatie zijn met
wortels in de universitaire wereld en in de
praktijk van de jeugdhulp. Onze opleidingen
verbinden kennis, opleiding en praktijk.
Voor de uitvoering van onze opleidingen
werken wij samen met externe trainers en
collega-organisaties.

Effectief
SJI staat voor effectiviteit. De methodieken
waarin we opleiden zijn onderzocht op hun
effecten. Kinderen en opvoeders hebben
recht op professionals die werken volgens
state-of-the-art. De trainingen en opleidingen van SJI dragen dus bij aan de kwaliteit
van de zorg, methodisch handelen, persoonlijke ontwikkeling en praktische toepassing van de professionals. Bij het
samenstellen en actualiseren van ons opleidingsaanbod kijken we naar wat er verwacht wordt van therapeuten, social
workers en gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen. Maar we kijken ook naar
wat er mogelijk is. De jeugdhulp en beschermings-sector ‘vermaatschappelijkt’, is
continu in beweging en moet het steeds
vaker doen met minder geld.

Raad van Toezicht

Dagelijks bestuur

Ondersteuning
Opleiding

Grensverleggend
Onze leeractiviteiten onderscheiden zich door
een systemische kijk op probleemgedrag van
jongeren. Deze systemische kijk vormt het vertrekpunt van onze opleidingsmogelijkheden.
Er veranderen, verdwijnen en ontstaan nieuwe
functies in de jeugdzorg. Inzet op 21e-eeuwse
vaardigheden zoals kritisch denken en probleemoplossend vermogen zijn steeds noodzakelijker om te kunnen blijven functioneren in
de snel veranderende jeugdsector. In 2025 is
een leven lang leren vanzelfsprekend voor iedere zorgprofessional. SJI anticipeert op een
leercultuur waarbij 21e-eeuwse vaardigheden
onderdeel zijn van ons instrumentarium. Daarmee zijn we grensverleggend. Door nieuwe
technologie en de snel toegenomen inzet van
online leermogelijkheden is het buitenland
eenvoudiger te benaderen. SJI is daarom ook
letterlijk grensverleggend.
Ons aanbod richt zich op het vergroten van
systemische vakbekwaamheid, versterken van
het samenwerkend vermogen en het verdiepen
van het lerend vermogen van zorgprofessionals.
Onze trainers staan voor meesterschap. Zij
combineren hun trainerskunde met interventiekunst.
In 2019 hebben wij ervoor gekozen om langs
drie strategische lijnen onze missie te verwezenlijken. Deze strategische lijnen zijn tot 2023
voor ons leidend.

Coördinae
Finance
Operaons

Ontwikkeling

Acquisie
Markeng
Communicae

1
Attractief en effectief opleiden: Professionals
opleiden in en begeleiden bij systemisch
en multidimensionaal werken

2
Ondersteunen van de
implementatie in het primair proces

3
Herpositionering
SJI

Uitkomsten

3

Waar gaan we voor:
Drie strategische thema’s,
6 doelstellingen

Strategische lijn 1:
Attractief en effectief
Opleiden!
Blended
Systemisch werken en denken bij gezinnen
die kampen met forse en complexe problemen vormt het hart van alle opleidingen. Dit
gedachtegoed is verankerd in het MDFT opleidingsaanbod, in GGW en in overige opleidings-en trainingsvormen. Wij werken
voortdurend aan het versterken van deze
opleidingen en het moderniseren van onze
onderwijsvormen. Onze MDFT opleiding
wordt sinds oktober 2020 blended en modulair aangeboden. Voor het opleiden in het
buitenland moet dit nog gebeuren.
De principes en de basis van MDFT zijn
benut om een korte opleiding te ontwikkelen voor de doelgroep vrijgevestigde psychologen, pedagogen en therapeuten.

Een leven lang eigentijds leren
Naast de vernieuwde opleiding MDFT is er
in 2021 een driejarig- bijscholingstraject
ontwikkeld voor therapeuten en supervisoren. De onderdelen ervan zijn voorzien van
accreditatiepunten. Hierdoor draagt SJI bij
aan een stevige implementatie van de methodiek. Naast het bijscholingstraject van de
MDFT-opleiding ontwikkelt SJI ook doorlopende nascholing, verdieping en maatwerkopleidingen. Met ons aanbod spelen we in
op de behoefte en noodzaak om professionals in hun vak bij te scholen en op de maatschappelijke ontwikkelingen.
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ONLINE
E-Learning

BLENDED
Learning

CLASSROOM
Face to Face

Voor onze MDFT-opleiding hebben we een
SJI Portal laten ontwikkelen en onze competenties op het gebied van Online Opleiden
vergroot. Het acquisitieproces MDFT is vanwege de kortere doorlooptijd van MDFT opleiding geïntensiveerd. De planning van de
individuele begeleiding van cursisten door
trainers wordt in 2022 versimpeld door het
proces van binnenland en buitenland in te
richten als één proces. De monitoring van
cursisten is online ingericht en het proces
van monitoring is versimpeld. Met deze ontwikkelingen sluiten we beter aan bij op wensen en behoeften van hedendaagse
professionals en organisaties.

Doelstelling

1
Verhogen klantloyaliteit
Met de implementatie van het MDFT
Bijscholingsprogramma, wordt onze
ambitie om een MDFT Community te
creëren, gerealiseerd. Het MDFT
Bijscholingsprogramma is verplicht voor
alle MDFT Therapeuten en Supervisors en
draagt bij aan effectief uitvoeren van
MDFT en hoge kwaliteit.
Om aan de vraag van onze klanten naar
monitoring te voldoen gaan we samen
werken met de Universiteit van
Amsterdam om te komen tot een MDFT
Monitor voor Nederland.
De opleiding MDFT EU sluit aan bij MDFT
NL. Naast de opleiding blended maken,
worden ook de processen opnieuw
ingericht.
Regelmatig klantcontact (telefonisch of
jaargesprek) wordt gezien als waardevol
door onze klantorganisaties in Nederland
en in het buitenland.
Mijlpalen
• Activiteiten MDFT Bijscholing uitvoeren
en evalueren
• Opleiding MDFT EU Blended maken.

Doelstelling

2
Uitbreiden van MDFT,
overige opleidingen en
trainingen
Dat doen we met de volgende acties:
• MDFT bij nieuwe klanten (partners) uit
te voeren.
• Uitbreiden van het aantal MDFT teams
in de actieve landen in het buitenland.
• LVB in de spotlights te zetten in 2022.
• Vergroten van aantal organisaties in
buitenland dat MDFT wil invoeren.
• Uitbreiden/ verdiepen van het MDFT
aanbod in NL(thema workshops,
webinars, etc).
Mijlpalen
• 1 nieuwe klantorganisatie in oktober
2022.
• Er is 1 nieuw team in Finland gestart
en 1 samengesteld team vanuit diverse
landen.
• 2 organisaties nemen module LVB af.
We gaan onze overige opleidingen en
trainingen vaker aanbieden en in de
spotlights zetten. Dat kan bijvoorbeeld
door Metsys (onze systemische aanpak
voor de wijkteams) breed onder de
aandacht te brengen van gemeenten en
wijkteams.
Mijlpalen
• op 31 december zijn 5 wijkteams
gestart.
• minstens 3 organisaties nemen
GGW diensten af.
• MDB is uitgevoerd.

5

Strategische lijn 2:
Herpositionering in het
veld en Investeren in
partnerschappen
Wij ondernemen samen met partners activiteiten
om de Jeugdzorg te verbeteren. We zijn een
actieve partner van onze klantorganisaties. We
ontwikkelen onze contacten met landelijke
kenniscentra en de Brancheorganisatie Jeugdzorg
Nederland. We ontwikkelen een netwerk van
onderzoekers.

Doelstelling

3
Verbeteren
relatiemanagement
In 2022 wordt het proces business
development MDFT en GGW opgepakt en
uitgewerkt. Dat doen we met de volgende
acties:
• Eekelijks relaties monitoren en
maandelijks strategie bespreken
• Gerichte acties vast te stellen en uit te
voeren daar waar nodig.
• Organisaties vaker te bezoeken of
contact mee te hebben, ontwikkelingen
van en binnen klantorganisaties te delen.
• Periodiek in te spelen op landelijke
ontwikkelingen.
• Klant-contact strategie verder uitwerken
Mijlpalen
• 100% jaargesprekken.
• Minstens 1 keer per jaar een
bestuurders/managementactiviteit
organiseren.
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Doelstelling

4
Onze externe
communicatie
intensiveren
In Corona perioden lijken we ons vaker
terug te trekken, terwijl onze externe
organisatiecommunicatie dan juist
belangrijker wordt. We willen ons vaker
mengen in strategische discussies over de
ontwikkelingen binnen de jeugdzorg in
Nederland. Dat gaan we doen met de
volgende acties:
• Vaker inspelen op nieuws door
regelmatig nieuwsberichten te plaatsen
op de website en deze te delen via Social
Media Netwerken.
• Door actief te participeren op
symposia en in netwerken.
Mijlpaal
• Engagement met onze bezoekers en
volgers op onze website en Sociale Media
pagina’s is toegenomen.

Strategische lijn 3:
HR op orde door invulling
rollenhuis, uitwerken en
invoeren van Handboek
en HR procedures.
SJI wil inspelen op veranderingen die zich in- en
extern voordoen. Een bedrijfsvoering die daarin
optimaal ondersteunt en ﬂexibel meebeweegt met
externe ontwikkelingen is essentieel. De afgelopen
jaren heeft SJI verschillende organisatiestructuren
gekend en wisselde het personeelsbestand
veelvuldig. De huidige informelere structuur zorgt
voor kortere lijntjes en meer ﬂexibiliteit. De interne
communicatie en afstemming moet beter.

Doelstelling

5
Het werk is zodanig
georganiseerd dat iedereen
goed is geïnformeerd en
gemotiveerd is om bij te
dragen aan de realisatie van
onze strategische lijnen.
• We werken met een transparante
overleg- en besluitvormingsstructuur.
• De gemeenschappelijke focus is
versterkt.
• Flexibele invulling van rollen/functies is
gerealiseerd en werkt.
• Onze HR- functie wordt ondersteund.
Mijlpalen
• We werken met een HR-module en een
HR handboek.
• Versterken Teamgevoel
• Uitbreiden aantal interne trainers
• Vastleggen van Functieomschrijvingen

De strategische planning is sinds 2021 op orde.
Onze ambities zijn helder verwoord en nog
actueel. Maar of SJI het juiste organisatiemodel
heeft is de vraag. We weten wel dat de huidige
organisatiestructuur met veel inhuur van externe
trainers niet voldoet aan de wet DBA. De personele
bezetting is onvoldoende aangepast aan de
strategische ambities en kan niet garant staan voor
succes.

Doelstelling
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De sturing is
transparant en de
kwaliteit van interne
processen is verhoogd.
• Strakkere planning & sturing op risico’s is
normaal. Projectplanningen worden
uitgevoerd.
• Interne werkwijzen zijn simpeler,
efficiënter ingericht en beschreven.
• Ombuiging naar een positief
eindresultaat is bereikt.
Mijlpalen
• Administratieve organisatie en
Sharepoint is vereenvoudigd.
• De NRTO audit en CRKBO audit zijn
succesvol afgerond voor 1 juli.
• Contracten met externe trainers voldoen
aan de wet DBA: voor 31 december.

Uitkomsten
• Goede kwaliteit van opleidingen en
administratieve processen.
• Tevreden cursisten, organisaties en
ﬁnanciers.
• Overheid erkent de meerwaarde van
systemisch werken in de jeugdzorg en
het inzetten van effectieve
methodieken door er in te investeren.
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Kampen
ontwerp: Idem Dito
O P LE I D I N G S I N ST I T U U T
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