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2020 was het jaar waarin de ontwikkeling van onze 
systemische opleidingen centraal zou staan. Met 
een ambitieuze agenda zijn we het jaar gestart. Op 
onze wensenlijst stonden nieuwe trainingen en 
modules ontwikkelen, een complete opleiding 
blended maken en online vormgeven, een moni-
torinstrument ontwikkelen, intern reorganiseren en 
een traject starten voor de herbeoordeling van 
MDFT voor de Databank Effectieve Interventies. De 
uitvoering van ons strategisch plan is grilliger ver-
lopen dan we vooraf hebben ingeschat.  
Zoals iedereen wereldwijd, hebben we te maken ge-
kregen met de gevolgen van Covid-19. We hebben 
nog even gedacht dat we al onze plannen tegen de 
zomer weer konden oppakken. Al snel bleek dat we 
onze geplande opleidingen alleen online konden 
voortzetten. In versneld tempo hebben wij daarom 
onze processen heringericht en zijn we online gaan 
opleiden en begeleiden. Dat is wondergoed gegaan.  
 
In het voorjaar van 2020 hebben we alle therapeu-
ten en supervisoren wekelijks voorzien van extra in-
formatie en is kennis gedeeld om gezinnen op 
afstand toch te kunnen begeleiden. Meer dan 10 
nieuwsbrieven rond do’s en dont’s zijn verzonden 
naar binnen- en buitenland. Een vorm van onder-
steuning voor al die hardwerkende professionals in 
de uitvoering. De positieve reacties van onze klant-
organisaties waren voor ons hartverwarmend! Deze 
actie is een goed voorbeeld geweest van kennis 
delen en verschillende soorten kennis bij elkaar 

brengen. Een andere snelle actie vanuit SJI was de 
handreiking: “Gezinsgericht werken in justitiële 
jeugdinrichtingen en Jeugdzorgplusinstellingen, ten 
tijde van de Corona crisis”. Binnen drie weken na de 
lockdown van 15 maart 2020 is deze handreiking 
ontwikkeld en verspreid naar alle relevante organisa-
ties en het NJI. Een mooi resultaat van snel schake-
len tussen de Academische Werkplaats Risico Jeugd 
en SJI.  
 
Andere hoogtepunten die we hebben bereikt, zijn: 
de start van de nieuwe blended opleiding MDFT in 
oktober 2020, de nieuw ontwikkelde training voor 
vrijgevestigde psychologen en pedagogen: Multidi-
mensionele Behandeling (MDB) en de lancering van 
onze nieuwe branding begin 2020, uitmondend in 
een nieuwe website in september 2020.  
Het laatste hoogtepunt in 2020 is de uitvoering van 
onze Masterclass geweest. Al in het voorjaar hebben 
we de plannen voor de jaarlijkse Masterclass moeten 
herzien. In mei leek verzetten naar het najaar nog 
een realistische optie. Vier weken voor datum van de 
Masterclass werden de COVID-maatregelen weer 
aangescherpt. De door ons gehuurde locatie was 
Corona-proof voor 60 personen. We hebben de 
Masterclass daarom toch door laten gaan. Met een 
livestream hebben bijna 150 therapeuten en supervi-
soren, samen met 60 aanwezigen in de Fabrique in 
Utrecht, genoten van aansprekende verhalen van er-
varingsdeskundigen, wetenschappers en praktijk-
mensen. En dat was de investering waard!  
Ondanks alle Covid-19 restricties zijn onze reguliere 
activiteiten doorgegaan. Er zijn veel contacten ge-
weest met het veld zelf: meer dan 20 organisaties 
zijn bezocht, offline en online, er is meegedacht en 
geschreven met ZonMw aanvragen, er is meege-
dacht met teams die het moeilijk hadden, er zijn 
tientallen werkbezoeken uitgevoerd. Op de valreep 
van 2020 is een nieuw team in Finland gestart en 
hebben de gesprekken met Litouwen geleid tot een 
contract.  
We kijken voldaan en met een goed gevoel terug op 
2020. Sommige plannen zijn nog niet of nog niet 
helemaal gerealiseerd. De opgave voor 2021 is om 
daar, samen met anderen, weer een vervolg aan te 
geven: met veel plezier en passie!  
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Stichting Jeugdinterventies is erkend als opleider 
bij het CRKBO. Daarnaast is het opleidings-  
en trainingsaanbod geaccrediteerd door 
verschillende instanties. 
 

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 netwerk-
organisatie 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 verbin-
dende schakel zijn tussen kennis, opleiding 
en praktijk: door thema’s, kennis en erva-
ringen te delen en anderen erbij te betrek-
ken om zo een lerend netwerk met elkaar 
te ontwikkelen. 
 
Effectief 
SJI staat voor effectiviteit van methodieken: 
wij brengen effectief bewezen kennis en 
theorie in en zijn wars van ‘therapeutische 
vrijblijvendheid’. De trainingen en opleidin-
gen van SJI dragen bij aan methodisch 
handelen, persoonlijke ontwikkeling en 
praktische toepassing. 
Onze trainers staan voor meesterschap.  
Zij combineren hun trainerskunde met 
interventiekunst. 
We zorgen voor een groter leer- en  
ontwikkelvermogen van professionals; 
professionals die met onze opleidingen 

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 persoon-
lijke 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  
opleidingen zoeken we steeds naar 
nieuwe werkvormen die de digitale  
samenleving ons aanreikt. 
 
SJI is een stichting zonder winstoogmerk 
en is sterk waarde gedreven:  
De maatschappij vraagt van professionals 
om te blijven leren. Wij willen daarbij 
aansluiten met onze diensten. Zo werken 
we samen een beter toekomstperspectief 
voor hen. Hiermee dragen we bij aan de 
kwaliteit van opvoeden en opgroeien in 
onze maatschappij.

Over SJI



Finland

Estland

Duitsland

Frankrijk

België

Nederland

                                                                      2019            2020* 

   Gestarte cursisten                                       13                   -

                  NL                                        EU  

Opleidingen in cijfers

28

2

23

9

1

MDFT

GGW

                                                                      2019             2020               2019             2020 

   Nieuwe cursisten Therapeut                     37                  37                   15                  5 

   Nieuwe cursisten Supervisor                      8                   6                     2                   1 

   Afgestudeerde Therapeuten                                            38                                        11 

   Afgestudeerde SVs                                      28                  8                    12                  3 

   Afgestudeerde Trainers                               5                   2                     4                      

                                                                      2019            2020* 

  Trainers met behaalde certificaten             18                   -

Programma Comeback!  
SJI is de vaste opleider van de interventie 
‘Alleen jij bepaalt wie je bent’

*In 2020 zijn er geen 

nieuwe cursisten gestart, 

in verband met Corona.

*In 2020 vonden er, in 

verband met Corona, 

geen trainingen plaats 

van het Programma 

Comeback.

MDFT instellingen

In Nederland telt MDFT 
40 MDFT teams 
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Professionalisering

Alle opleidingen van SJI zijn van hoge kwaliteit: 

inhoudelijk en onderwijskundig. In 2020 is voor 

de vernieuwde opleiding MDFT accreditatie 

aangevraagd. Inmiddels weten we dat er vanuit 

SKJ 416 punten zijn toegekend aan deze oplei-

ding. Voor de kwaliteitsborging na de opleiding 

MDFT werkt SJI aan een nieuwe bijscholings-

overeenkomst. Vormen van bijscholing die SJI 

uitvoert zijn o.a.: Boosterdagen en Masterclas-

ses. SJI werkt hiervoor nauw samen met de ont-

wikkelaars van MDFT in Amerika. Zij komen 

jaarlijks naar Nederland om een aandeel te leve-

ren aan professionalisering. 

 
De Masterclass van 
2020 ging door in 
hybride vorm en  
was een doorslaand 
succes met meer 
dan 200 deelnemers 
(on- en offline)

                                                  2019            2020              2019            2020* 

                     Deelnemers          150               200                 29                   - 

                  NL                                        EU  

*In verband met Corona vond er in 2020 geen Masterclass plaats in EU
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januari 2020 maart

april juli

augustus september

oktober december

Start bouw 
MDFT Community 

Portal

Launch nieuw logo 
en iden�teit van 

SJI als 
opleidingsins�tuut

Launch MDFT en 
Corona pagina op 

de website

Samen met de Academische Werkplaats
voor Riscisojeugd de Handreiking 

ontwikkeld: Gezinsgericht werken in 
Jus��ële Jeugdinrich�ngen en 

Jeugdzorgplusinstellingen 
ten �jde van de Coronacrisis

Launch 
vernieuwde 
SJI website

Oplevering 
eLearning Pla�orm 

voor de 
MDFT opleiding

Start Pilot 
Mul�dimensionele 
Behandeling voor 

1e lijnspsychologen

Launch vernieuwde MDFT 
opleiding, inclusief E-learning 

Realisa�e Opleidingsreglement 
en start Opleidingscommissie

LinkedIn 
LinkedIn had in 2020  

907 volgers. Een stijging van  
72 % ten opzichte  

van 2019. Berichten zijn  
in totaal 141.477 keer 

weergegeven en  
hadden gemiddeld een 

engagement rate van 7,9%

Marketing & Communicatie

Bij SJI is Marketing & Communicatie erg belangrijk 
om zichtbaar te zijn. In 2020 zijn we doorgegaan 
met het inzetten van communicatie om de 
naamsbekendheid van SJI te vergroten in binnen-  
en buitenland. Begin 2020 hebben we ons nieuwe 
logo en identiteit geïntroduceerd.    
 
In juli werd de vernieuwde website gelanceerd. Dat 
resulteerde in een hoger aantal bezoekers. 
En in november zijn er 2 video’s gemaakt: Wie is SJI 
en Wat is MDFT? Deze video’s worden ingezet om de 
naamsbekendheid van SJI en MDFT te vergroten. 
 

Sociale Media 
Sociale Media zijn een belangrijk 
marketingcommunicatie middel voor  
SJI in 2020. Wij willen vooral inhoudelijke 
boodschappen delen en zorgen voor  
een grotere naamsbekendheid.

Twitter 
Twitter had in 2020  

130 volgers

Facebook  
Facebook had in 2020 397 

volgers en berichten hadden 
een gemiddelde engagement 

rate van 14,21%

twitter.com/ 
SJI_opleidingen

facebook.com/ 
stichtingjeugdinterventies

linkedin.com/company/ 
stichtingjeugdinterventies

Stichting
Jeugdinterventies

OPLEIDINGSINSTITUUT

over ons onderzoek ervaringen contact Uw zoekopdracht

ik werk in het
onderwijs

MDFT
academie

ik werk in de
jeugdzorg

ik werk voor
een gemeente

ik ben
verwijzer

portal login

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

Website  
In juli was de launch van de  
vernieuwde SJI website. 
                                             2019       2020 
Unieke bezoekers                8.570       12.492  
Totaal paginaweergaven    2.5189     27.983  
  
www.stichtingjeugdinterventies.nl

SJI Netwerkbijeenkomst 
Vanwege Corona kon de geplande SJI 
Netwerkbijeenkomst op 26 oktober niet doorgaan. 

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.

Product 
ontwikkeling

Nieuwsbrief 
De SJI Nieuwsbrief  
is 3 keer uitgestuurd 
in 2020 en heeft  
502 abonnees.  
Een stijging van 

meer dan 20%.
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Klantcases

september oktober november 

Voor de Jeugddag
(psycho) Trauma 

Congres Workshop 
verzorgd door SJI

Online dagwebinar door SJI over 
MDFT voor Ministerie Letland en 

andere overheidsorganisa�es

februari 

Workshop verzorgd 
op het Fes�val 

 Forensische Zorg. 

maart / april / mei

6 extra Blogpost verspreid en een extra 
wekelijks spreekuur georganiseerd 

voor therapeuten/supervisoren �jdens 
eerste Lockdown.

Onze mensen

Bestuur en toezicht

2 klantcases ontwikkeld met Enver

Case: 

Tom en zijn ouders   
(https://www.stichtingjeugdinterventies.nl

/klantcases/tomenzijnouders/) 
Extern  

flexibele schil welke 
in de komende jaren 

wordt uitgebreid

Intern 
9 medewerkers

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

Uit dienst 
3 medewerkers

In dienst 
3 medewerkers

8 trainers
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MDFT trainers

Case: 

Alyssa en Hugo en hun ouders  
(https://www.stichtingjeugdinterventies.nl/klant

cases/alyssahugoenhunouders/)

SJI in het veld

In verband met Corona 
zijn sommige congressen 
en workshops verplaatst 
naar het najaar, of gingen 
niet door.

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: 

• 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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GGW Trainers

1 
Programma  
Comeback! 

trainer
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In euro’s                                                                   Realisatie             Begroting          Realisatie  

                                                                                           2020                     2020                   2019  

 

BATEN                                                                                                                                                

Omzet trainingen en overige opbrengsten               998.890              1.175.204            1.129.819  

Externe trainers en overige directe kosten                178.626                248.085              236.829  

Marge                                                                            820.264                 927.119             892.990  

                                                                                                                                  

 

LASTEN                                                                                                                                      

Personeel                                                                     652.934                 821.334              761.459  

Huisvesting                                                                    47.255                  43.420                 37.873  

Uitvoering                                                                      81.439                   58.689               55.840  

Overig                                                                             87.672                   69.001              101.108 

                                                                                       869.299                992.444             956.280 

     

Bedrijfsresultaat                                                          -49.035                 -65.325              -63.290  

                                                                                                                                  

Organisatieontwikkeling                                               72.879                  50.000                        0  

Resultaat                                                                     -121.914               -115.325              -63.290  

                                                                                                                                  

RESULTAATBESTEMMING                                                                                                            

Algemene reserve                                                        -49.035                 -65.325              -63.290  

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling          -72.879                 -50.000                        0 

                                                                                     -121.914               -115.325              -63.290 

Staat van baten en lasten
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Bezoekadres 
Oude Vaartweg 2 
2343 JD Oegstgeest

Stichting
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www.stichtingjeugdinterventies.nl
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Registratie en accreditatie 


