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Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies (SJI), profiel Financiën
De missie van SJI is ervoor te zorgen dat probleemgedrag onder jongeren voorkomen wordt. SJI wil
bewerkstelligen dat jongeren die probleemgedrag vertonen (weer) maatschappelijk participeren en beter
functioneren thuis, op school, op het werk en bij vrijetijdsbesteding. SJI doet dit ondermeer door het
bevorderen van de interventie MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) door het trainen van
therapeuten/professionals.
MDFT (http://stichtingjeugdinterventies.nl/opleidingen/mdft/) is een erkende interventie voor jongeren
tussen de 12 en 23 jaar met vaak meervoudig probleemgedrag. MDFT gaat ervan uit dat niet alleen de
jongere zelf maar ook zijn omgeving invloed heeft op het gedrag. Denk hierbij aan het gezin, vrienden,
school, werk en vrijetijdsbesteding. De omgeving van de jongere wordt daarom betrokken én gemotiveerd
om samen te werken aan een oplossing. Zo wordt probleemgedrag verminderd of verdwijnt het zelfs
helemaal.
MDFT is een van de bekendste en wetenschappelijk onderbouwde systeeminterventies in de wereld en ligt
aan de basis van de oprichting van SJI. SJI is Europese licentiehouder voor deze systeeminterventie MDFT
en voor de werkwijze Gezinsgericht Denken en Werken. SJI heeft naast MDFT en Gezinsgericht Denken en
Werken verschillende speciale trainingen ontwikkeld direct of indirect ter ondersteuning van jeugd met
(zich ontwikkelend) probleemgedrag. Alle trainingen worden ontwikkelt vanuit het gedachtegoed van
MDFT. SJI beschikt over ruime ervaring op het gebied van opleiden van jeugdwerkers en andere
professionals (binnen en buiten de (jeugd)zorg). Het borgen en bewaken van kwaliteit van de interventie,
werkwijzen en trainingen staat bij SJI hoog in het vaandel. Daarbij is samenwerken en ondersteunen van
organisaties die in aanraking komen met jongeren met probleemgedrag en organisaties in de jeugdzorg die
onze interventie of werkwijzen uitvoeren van groot belang.
De ambitie van SJI is om steeds een stapje dichter bij de realisatie van de missie te komen. SJI wil dat MDFT
en het daarbij aansluitende productaanbod in Nederland en Europa verder uitbreidt. Het productaanbod
moet goed aansluiten bij de markt en van kwalitatief hoog niveau zijn.
SJI is actief sinds 2008, staat sinds 2013 op eigen benen en is thans in 7 landen werkzaam. Er werken op dit
moment zo’n 22 medewerkers (vast en freelance), van wie het grootste deel vanuit de Europese
hoofdvestiging in Nederland (http://stichtingjeugdinterventies.nl/).
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Voor de komende jaren heeft SJI de volgende strategische doelen vastgelegd:
1) Versterken van de wendbaarheid van de organisatie
2) Ontwikkelen van een innovatief (product)aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de
markt
3) Vergroten van de Europese groei van Stichting Jeugdinterventies
4) Implementeren van fondsenwerving binnen de organisatie
5) Vergroten naamsbekendheid Stichting Jeugdinterventies en haar aanbod
De SJI kent een structuur met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
vergadert vier keer per jaar. De tijdsbesteding van de leden van de Raad van toezicht is maximaal 1 dagdeel
per maand.
Per direct is er een vacature in de Raad van Toezicht ontstaan. Gezocht wordt naar een kandidaat met het
volgende profiel:
-

Beschikt over ruime financiële deskundigheid op strategisch niveau waarbij de betekenis van
financiële cijfers voor de continuïteit van organisaties centraal staat
Heeft kennis van en ervaring met ondernemerschap
Bij voorkeur een breed bestuurlijk netwerk binnen gemeenten
Affiniteit met- en kennis van de zorgsector en de belangrijkste spelers in het maatschappelijke
domein
Beschikt over algemene toezichthoudende kwaliteiten, waaronder het mede toezicht houden op de
strategische koers
Is onafhankelijk en van onbesproken gedrag
Kan zich vinden in- respectievelijk heeft affiniteit met de missie van SJI
Verricht in het dagelijks leven geen werkzaamheden die strijdig zijn met de missie van SJI
Zal handelen in de geest van het vigerende Good Governance gedachtegoed in de Zorg
Is bereid zijn/haar tijd en denkkracht beschikbaar te stellen voor het uitoefenen van zijn/haar
toezichthoudende rol
Is desgevraagd bereid als (inspirerend) gesprekspartner te fungeren voor de Raad van Bestuur

Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding passend bij de
aard en de omvang SJI.
Uw curriculum vitae en uw brief ontvangen wij graag vóór 1 februari 2018, t.a.v. dr. A.P. Meijler. Bij
voorkeur ontvangen wij uw curriculum vitae en uw brief per mail
(secretariaat@stichtingjeugdinterventies.nl).

