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Voorwoord   

Voor u ligt het jaarverslag van SJI 2018. 

2018 Was ons jubileumjaar! We bestonden 10 jaar en hebben 

dit op 10 oktober op een prachtig zonnige dag mogen vieren 

in de Kloosterkerk in Den Haag, samen met de Amerikaanse 

oprichters van MDFT (Prof. Dr. H. Liddle, Prof. G. Dakof en 

Associate Director MDFT International, Assoc. Prof. C. Rowe), 

ruim 200 MDFT-therapeuten, supervisors, managers en 

nationale en internationale gasten en mooie gastsprekers. 

Hier kijken we met een trots gevoel op terug.  

Dit jaar was ook een jaar waarin we de nodige uitdagingen getrotseerd hebben.  

Vorig jaar hebben we met een negatief resultaat af moeten sluiten waardoor op 2018 een extra 

financiële druk kwam te liggen om de tekorten weg te werken en weer financieel gezond te 

worden. Hoofdstuk 6 laat het resultaat hiervan zien. In 2018 is het ons gelukt om een omzetstijging 

van 25,1% te realiseren. Dit resulteert in een vermindering van de rode cijfers. Een goede prestatie.  

 

Vanaf eind mei is de nieuwe wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht. 

Voor SJI heeft dit wel impact gehad echter met extern ingehuurde vakkrachten is dit gelukt. 

Eind mei is SJI verhuisd naar een ander pand. Hierdoor kunnen we onze opleidingen in eigen huis 

geven omdat we nu beschikken over een eigen trainingsruimte.  

Er heeft een herregistratie plaatsgevonden door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

(CRKBO). Na een positieve audit, hebben we herregistratie gekregen van CRKBO  voor de 

aankomende vier jaar. Hiermee wordt de kwaliteit van de opleidingen nogmaals bevestigd.  

In oktober kondigde onze Directeur-Bestuurder A. Pasma haar vertrek aan. Er is door de Raad van 

Toezicht gekozen voor een tijdelijke interne oplossing: mij is gevraagd om me op interim-basis in te 

zetten om al haar taken waar te nemen tot een nieuwe Directeur-Bestuurder is aangenomen. Ik 

heb dit vol enthousiasme gedaan en volbreng dit totdat er een opvolger is. 

Zoals gezegd, 2018 was een bewogen en “challenging” jaar met veel in- en externe veranderingen 

die invloed gehad hebben op de stichting. Het was zeker niet makkelijk, een mooie uitdaging met 

een maximaal haalbare uitkomst. 

En al met al groeit het MDFT-gedachtegoed nog steeds! Dat blijkt o.a. uit het aantal therapeuten 

dat wordt opgeleid en de belangstelling die groeit voor de andere producten die SJI aanbiedt.  

Dat is waarvoor we het doen! Voor MDFT. Voor de gezinnen die onze methodiek zo goed kunnen 

gebruiken. En aan deze missie hebben we ook weer in 2018 met hoofd en hart kunnen werken! 

 

31 december 2018 

Esther Spaltman, Directeur- Bestuurder ad interim 
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Overzicht MDFT-instellingen in Nederland en Europa in 2018 

  



6 

 

1. Ons Verhaal 

De kern van ons verhaal is dat wanneer er sprake is van probleemgedrag bij jongeren (spijbelen, 
drugs en/of alcoholgebruik, game verslaving, criminaliteit, psychische stoornissen) dit zich nooit 
alleen ontwikkelt vanuit de jongere zelf. De omgeving, zijn/haar gezin, school, milieu, 
vriendengroep, etc, heeft invloed gehad op het ontstaan van dit probleemgedrag. Dit systeem 
rondom de jongere heeft daarmee ook invloed op het oplossen ervan. Daarom worden de 
verschillende domeinen rondom de jongere meegenomen in de behandeling. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is het herstellen en versterken van onderlinge emotionele banden. 
Dit is de kern van ons systemisch denken, onze MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) 
methodiek.  
 

1.1. Onze missie en visie 

Missie Stichting Jeugdinterventies  

Stichting Jeugdinterventies (SJI) wil probleemgedrag bij jongeren voorkomen of verminderen, zodat 
zij goed kunnen functioneren thuis, op school, op hun werk en in hun vrije tijd. Zij doet dit 
ondermeer door: 

● Het bevorderen en verspreiden van de interventie MultiDimensionele FamilieTherapie 
(MDFT) door het opleiden van therapeuten/professionals in o.a. jeugdzorg nationaal en 
internationaal. 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 en gemotiveerd 
om samen te werken aan een oplossing. Zo wordt probleemgedrag verminderd of verdwijnt 
het zelfs helemaal. 

● Het verzorgen van deskundigheidsbevordering van en ondersteuning aan professionals 
binnen en buiten jeugdzorg die werken met jongeren met (zich ontwikkelend) 
probleemgedrag. 

Onze visie 

De ambitie van SJI is om steeds een stapje dichter bij de realisatie van de missie te komen. De 
komende jaren wil SJI MDFT en het daarbij aansluitende productaanbod in Nederland en Europa 
verder uitbreiden. Het productaanbod moet goed aansluiten bij de markt en van kwalitatief hoog 
niveau zijn. 

SJI is een organisatie die sterk afhankelijk is van externe factoren, niet alleen in Nederland, maar 
ook op Europees niveau spelen deze factoren een grote rol. Het is daarom belangrijk dat de 
organisatie ontwikkelingen op economisch, sociologisch, technisch en politiek gebied in de gaten 
houdt, er kennis van neemt en erop anticipeert. Daarbij is het belangrijk dat SJI haar focus 
vasthoudt, van haar eigen kracht uitgaat, haar onderscheidend vermogen sterk etaleert en haar 
gedachtegoed – de evidence-based methode MDFT – koestert en verspreidt. 

1.2. Ons uitgangspunt 

Hoe werkt het systemisch denken en handelen?  
Zoals eerder beschreven gaat het om een andere manier van kijken naar probleemgedrag van 
jongeren. Niet alleen naar de jongere maar ook naar zijn/haar systeem eromheen. 
We kennen vier leefdomeinen die een rol spelen: 
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● Ouders/gezin 
● School 
● Vrijetijdsbesteding 
● Maatschappelijke omgeving/ Gemeente 
 
Al deze domeinen worden tijdens de MDFT-behandeling 
in kaart gebracht en meegenomen in de behandeling 
individueel met de jongere, tijdens gezinsessies, tijdens 
bijvoorbeeld een sporttraining. Alle personen vanuit het 
netwerk van de jongere die een positieve invloed 
(kunnen) hebben, doen mee in het vinden van een 
oplossing vanuit een goede sterke emotionele band met 
de jongere. Hiernaast werkt MDFT aan het versterken 
van het gezinssysteem; herstel van onderlinge 
emotionele banden, versterken van de rol van de ouder(s) en hierdoor het versterken van de kracht 
om zelfstandig, met elkaar problemen aan te kunnen. 
 
Deze systeemgerichte benadering is daarom het uitgangspunt bij alles wat SJI doet.  
 

1.3. Ons aanbod 
 
Het aanbod van SJI richt zich op het trainen en opleiden van hulpverleners en professionals die 
werken met adolescenten en jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar.  Dit kan binnen de 
gespecialiseerde jeugdzorg zijn, binnen JJI’s, Jeugdzorg+ instellingen, residentiële groepen (24 uurs 
behandeling) binnen de jeugdzorg maar ook buiten de jeugdzorg binnen het voortgezet onderwijs, 
maatschappelijke organisaties die werken met jeugdigen, sportverenigingen, noem maar op. 
 

● De Europees erkende en bewezen effectieve interventie MDFT: opleiding voor teams, 
individuele therapeuten en supervisors. 

● Follow up module LVB voor al opgeleide MDFT-therapeuten. 
● De samen met de Academische Werkplaats voor risicojeugd ontwikkelde werkwijze GGW 

(gezinsgericht werken). Een werkwijze vanuit het systeemgerichte denken en handelen, 
binnen residentiële groepen (gesloten en open) in de gespecialiseerde jeugdzorg.  

● De modules Groepsdynamica, ouderbetrokkenheid en Probleemgedrag voor 
onderwijsinstellingen. 

● Intervisie begeleiding binnen het voortgezet onderwijs. 
● Het op inhoud professionaliseren van de projectleiders en hoofdtrainers van de interventie 

“Alleen jij bepaalt wie je bent” (AJB), ontwikkelt vanuit het ministerie van Justitie. SJI traint 
in pedagogische vaardigheden vanuit het systemisch denkkader. 
 

Hiernaast biedt SJI ook: 
● Advies en ondersteuning bij de implementatie van MDFT binnen instellingen. 
● Binnen het voortgezet onderwijs biedt SJI-advies, training en ondersteuning ter voorkoming of 

ter begeleiding van jongeren met allerlei probleemgedrag, ook met een licht verstandelijke 
beperking (LVB).  

● Advies, training en ondersteuning op maat bij systeemgericht denken en werken voor 
gemeenten en/of verwijzers. 

 
Ook levert SJI een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de haar 
toevertrouwde interventies te monitoren, ontwikkelen en verbeteren. 
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2. Onze activiteiten  

2.1. Opleiding MDFT Nederland 

 
Teams, therapeuten en supervisors 
Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2018 twee opleidingsrondes gestart. Eén in februari en één 
in oktober. In totaal zijn er 40 therapeuten en 7 supervisors gestart met de opleiding MDFT.   
Van de gestarte supervisors is er één gestopt (van dezelfde organisatie) aangezien deze een ander 
takenpakket toegewezen kreeg en de tweede stopte als supervisor en is verder gegaan met de 
opleiding tot MDFT-therapeut.  
 

 
 
In vergelijking met 2017 zijn er ongeveer hetzelfde aantal curisten met de opleiding gestart in 2018. 
 
Steeds meer instellingen krijgen meer dan 1 MDFT-team.  
In 2018 zijn in Nederland twee nieuwe instellingen gestart met MDFT: 

• Stichting Prokino Zorg met een team in Rotterdam. Hoofdkantoor Amsterdam, ook 
vestigingen in Nijmegen, Zeeland en Rotterdam willen MDFT opgeleid worden op termijn. 

• Kenter Jeugdzorg Santpoort- Noord met een team. 
Dit zorgt voor een betere spreiding van MDFT in Nederland.  
 
Er is één instelling gestopt in 2018, Iriszorg. Reden: zij hebben uiteindelijk geen supervisor meer 
kunnen vinden om op te leiden. 
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Op 1 november 2018 hebben 83 cursisten hun certificaat gehaald.  
 

 
 

Er is een stijgende lijn van behaalde certificaten in 2018 ten opzichte van 2017.  
Dit betroffen cursisten die in 2016 zijn gestart met hun MDFT-opleiding en zijn zowel therapeuten 
als supervisors. Jaarlijks worden er gemiddeld nog steeds meer therapeuten en supervisors 
opgeleid en studeren af t.o.v. het jaar ervoor. Ook belangrijk: MDFT wordt en blijft goed ontvangen 
door de instellingen en gemeenten die het inkopen, waardoor de vraag stijgt. 
 
Licenties, Serviceovereenkomsten en Professionalisering en Deskundigheidsbevordering 
 
Licenties 

 
 



10 

 

In Nederland zijn er 28 instellingen die één of meerdere teams opgeleid hebben in MDFT (nu 40 
teams). Het aantal teams is fors gegroeid, van 33 in 2017 naar 40 in 2018. Een aantal instellingen 
heeft meer therapeuten en supervisors opgeleid waardoor er nieuwe teams geformeerd konden 
worden. 
 
Het verschil in aantal teams en aantal serviceovereenkomsten zit in het feit dat soms twee teams 
binnen dezelfde instelling tijdelijk samengevoegd worden ivm ziekte of personeelsverloop. De 
serviceovereenkomst van één team wordt in “de wacht”gezet en schuift dan vaak een jaar op. 
 
Serviceovereenkomst en Professionalisering en Deskundigheidsbevordering 

Na het verkrijgen van de MDFT-licentie, sluiten instellingen een serviceovereenkomst bij ons af. De 

serviceovereenkomst loopt gedurende deze drie jaar en biedt een aantal activiteiten (waaronder de 

jaarlijkse Masterclass) om de kwaliteit van MDFT van de gelicentieerde instellingen te waarborgen, 

de deskundigheid van de teams te vergroten en te professionaliseren. 

 
SJI wil hoogwaardige kwaliteit leveren in haar MDFT-opleidingen. 
Om de kwaliteit hoog te krijgen en te houden, werkt SJI nauw 
samen met de ontwikkelaars van MDFT in Amerika. Dr. G. Dakof 
komt jaarlijks naar Nederland om een aandeel te leveren in de 
professionalisering en deskundigheidsbevordering. 
In april 2018 zijn er verschillende boosterdagen gehouden voor 
supervisors en trainers: 

• Een boosterdag voor supervisors in opleidingsjaar 2.  

• Het intercollegiaal overleg (serviceovereenkomst) zoals 
hierboven beschreven, voor alle gecertificeerde supervisors.  

• Een boosterdag voor alle MDFT-trainers. 
Op deze wijze zorgt SJI ervoor dat MDFT kwalitatief hoog en zuiver wordt uitgevoerd en blijft de 
methodiek evidence based. 
 
MDFT Masterclass       

Op 10 oktober werd de jaarlijkse MDFT Masterclass georganiseerd in 

combinatie met de viering van ons 10-jarig jubileum. Het thema was 

dit jaar Verander het systeem/ Change the System.  

 

Masterclass 2018 

Aantal deelnemers 220 

 
 
Boosterdag Supervisors in opleidingsjaar 2 
 

Boosterdag Supervisor jaar 2 2018 

Aantal deelnemers 6 

Gemiddeld cijfer evaluatie 8,0 
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Intercollegiaal Overleg voor MDFT-supervisors  
 

Intercollegiaal overleg 2018 

Aantal deelnemers 22 

Gemiddeld cijfer evaluatie 8,0 

 
Tijdens het Intercollegiaal Overleg hebben 22 supervisors uit verschillende instellingen opnames 
laten zien van een supervisor sessie. Deze opnames zijn getoond en besproken in kleine groepjes. 
Deze groepjes zijn begeleid door K. Mos, S. Cool, G. Dakof en H. Verdam.  

2.2 Opleiding MDFT Buitenland 

 

Teams, therapeuten en supervisors 
 
Finland 
“Kasvun Tuki project” 
In 2017 is SJI benaderd in verband met een samenwerking met een trainings- en 
ondersteuningsinstituut (Mielenterveysseura) en het Ministerie voor Gezondheid in verband met 
het zogenaamde “Kasvun Tuki project” (vertaald: ondersteuning voor groei).  
Dit nationale project is gestart naar aanleiding van de veranderingen in de jeugdzorg in Finland. 
Deze veranderingen moeten in 2019 ingevoerd zijn, deels gefinancierd vanuit het ministerie. Het 
doel van het project is om drie evidence based interventies verder uit te rollen in het land. MDFT is 
één van deze interventies.  
In 2018 zijn er twee bezoeken gebracht aan Finland, in februari en in augustus. Deze bezoeken 
stonden in het teken van samenwerken, afstemmen en helpen coördineren van het project “Kasvun 
Tuki” t.a.v. het implementeren van MDFT. 
 
Vanuit het project was er de wens om veel meer (ongeveer 8) teams op te leiden. Echter in de 
praktijk bleken de verschillende regio’s, door de ingrijpende transitie binnen de regio’s en 
gemeenten op organisatorisch en bestuursverantwoordelijk gebied, niet allemaal toegerust om alle 
veranderingen tegelijkertijd door te voeren. Finland is zo groot en de (cultuur) verschillen ook 
waardoor vooral de meer noordelijke regio’s en gemeenten “het nieuwe werken” niet aan konden. 
Er zijn hierdoor twee teams gestart vanuit het “Kasvun Tuki project” waardoor de instellingen 
financieel ondersteund werden door de overheid:  

1. Combi team Helsinki: een gecombineerd team met therapeuten uit vier verschillende 
organisaties (jeugdpsychiatrie en jeugdzorg) die samen een MDFT-team vormen en 
daardoor een groot gebied kunnen bedienen in Helsinki. Twee supervisors en vier 
therapeuten. Uniek voor Finland en één van de doelstellingen binnen het project: betere 
samenwerking tussen verschillende specialismen binnen de jeugdzorg.  

2. Team in Savonlinna. Samenstelling: één supervisor en vier therapeuten. 
Bij startende teams, beginnen de kandidaat supervisors (Key therapists) eerst, zonder hun 
therapeuten. Zij moeten immers eerst zelf MDFT-therapeut worden en krijgen hierin een verkorte 
opleiding. Dat verklaart de drie gestarte MDFT-supervisors. 
Hiernaast zijn er losse therapeuten gestart van bestaande teams in Kokkola en Pietarsaari. 
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Estland 
In Estland zijn al geruime tijd vijf MDFT- teams, vier binnen jeugdbescherming en één team binnen 
het jeugd gevangeniswezen. In 2018 heeft het ministerie van Justitie fors ingezet op het versterken 
van deze MDFT-teams. Men is en blijft erg enthousiast en overtuigd van de methodiek, echter 
hebben ze veel personeelsverloop gehad waardoor de teams onderbezet raakten. Er zijn vijf 
nieuwe therapeuten zijn gestart, verdeeld over drie teams en één therapeut die gestart is met de 
supervisor opleiding. 
 
Omdat Finland en Estland dicht bij elkaar liggen, worden de opleidingrondes regelmatig 
gecombineerd. Dit is effectief, kostenbesparend voor de instellingen door travel en staycosts voor 
de trainers te delen, en voor de cursisten leerzaam door het delen van ervaringen en kennis. 
Vandaar dat deze twee landen altijd als één groep gezien, benoemd en schematisch de cijfers 
weergeven worden. 
 
In totaal zijn er negen therapeuten en drie supervisors gestart in Finland en Estland.  
Momenteel zijn er 42 mensen in opleiding. Dit betreffen eerder gestartte cursisten uit 2017 en 
2016 en de 12 cursisten van dit jaar. 
 

 
 
In de overige europese landen zijn er geen cursisten gestart met de MDFT-opleiding. 
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Op 1 November 2018 hebben 26 cursisten hun certificaat behaald in het buitenland, waarvan 17 
therapeut A en 9 therapeut B. 
 

 
 
 
Er is een stijgende lijn met betrekking tot behaalde certificaten in het buitenland.  
 
België 
Er is erg goede samenwerking met organisatie Wingerdbloei. 

Binnen Wingerdbloei is 1 MDFT-team opgeleid. In 2018 waren 2 individuele therapeuten in 

opleiding om het team te versterken waarvan er 1 een certificaat behaald heeft. 1 cursist is nog in 

opleiding. 

 
Frankrijk       
In Frankrijk zijn 3 teams in opleiding echter is dit een lastig proces gebleken. De samenwerking 
tussen de organisatie en SJI verloopt moeizaam. In 2018 is er veel tijd en moeite gestoken om tot 
samenwerking te komen. SJI heeft hierin samen met MDFT International opgetrokken en gepoogd 
het tij te keren. Tot einde 2018 is dat niet gelukt.  
 
Zwitserland 
In Zwitserland is er vanaf het begin een erg goede samenwerking met de organisatie: Phénix 
Foundation, welke is gespecialiseerd in de ambulante behandeling van verslavingen. Zij hebben een 
grote bijdrage geleverd aan de oprichting van SJI vanuit het grote internationale onderzoek 
INCANT. Van de wetenschappers is er één opgeleid als MDFT-supervisor en heeft jaren gewerkt 
binnen een MDFT-team aldaar.  
In 2018 is een therapeut gecertificeerd en ook een supervisor. Nu de supervisor gecertificeerd is, 
heeft de supervisor van eerder, afscheid genomen. Het Zwitserse team is op volle sterkte en levert 
uitstekende kwaliteit. 
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Overige landen 
Ons doel is om MDFT in meer landen te introduceren. Om dit te realiseren zijn er in 2018 bezoeken 
geweest en workshops gehouden in Curaçao en in Stockholm, Zweden.  
Zweden heeft SJI benaderd met de vraag wat ervoor nodig zou zijn om alsnog een licentie te 
kunnen krijgen. In eerdere jaren is dit door SJI stopgezet i.v.m. te weinig kwaliteit. Ze willen nu toch 
graag weer samenwerken. SJI gaat dit, in samenwerking met MDFT Intl. begin 2019 onderzoeken.  
De Jaarlijkse Ambassadeursconferentie is bezocht en ook diverse ambassades en ministeries in het 
buitenland. Daarnaast werken wij goed samen met Task Force Health Care, waar SJI een 
partnership mee heeft gesloten. Dit partnership met Task Force Health Care draagt bij aan het meer 
zichtbaar zijn en actiever benaderen van klanten in binnen- en buitenland.  
 
Momenteel vinden er gesprekken plaats met een aantal instellingen en ministeries in nieuwe 
landen, zoals onder meer Letland, Litouwen, Malta en Curaçao over het starten van MDFT-teams.  
 
Hiermee is gewerkt aan het creëren van een goede pijplijn voor de toekomst voor verdere 
Europese expansie. 
 
Licenties, Serviceovereenkomsten en Professionalisering en Deskundigheidsbevordering 
 
 

 
 
Sinds 2017 biedt SJI serviceovereenkomsten aan in het buitenland om de kwaliteit van MDFT te 

monitoren en de teams op inhoud te boosten.  Zoals in het overzicht te zien is, werkt SJI aan het 

uitbreiden van de serviceovereenkomsten. Nog niet elke organisatie in met name Finland heeft een 

serviceovereenkomst. De serviceovereenkomst is gaandeweg de jaren ontwikkeld, was nog niet 

standaard uitgerold waardoor dit aanlooptijd nodig heeft om binnen buitenlandse organisaties 

deze serviceovereenkomst te introduceren en te implementeren. In 2018 is hier hard aan gewerkt 

en is dit in Estland inmiddels helemaal geïmplementeerd. 

In België heeft organisatie “Wingerdbloei” vanaf 2017 een serviceovereenkomst en zat in dit jaar in 

jaar 2 van het programma. Het team is qua centrale activiteiten als de masterclass en intercollegiaal 

overleg aangesloten bij Nederland en heeft ook de jubileumviering bijgewoond met daaraan 

gekoppeld de masterclass.  
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In 2017 was er in Finland alleen nog maar het Eksote team met een serviceovereenkomst.  Dit was 
een aangepast programma omdat dit team de enige was.  In 2018 zijn er vijf 
serviceovereenkomsten bij gekomen; één extra in Finland en vier in Estland.  
 

Een kort overzicht van de organisaties met een serviceovereenkomst: 

België 

• Wingerdbloei in jaar 2 

Finland 

• Eksote /Lappeenranta in jaar 2 

• Helsinki team in jaar 1 

Estland 

• Team Ida (social insurance board) in jaar 1 

• Team Laane-Louna (social insurance board) in jaar 1 

• Team Pohja (social insurance board) in jaar 1 

• Prison team (ministry of justice) in jaar 1 

 
Een grote toename waardoor het standaardprogramma uitgevoerd kon gaan worden, gelijk aan die 

in Nederland.   

In 2018 heeft SJI voor de Finse en Estlandse teams voor het eerst een 

gezamenlijke Masterclass en Boosterdag voor supervisors 

georganiseerd zodat de inhoud weer aansluit bij het Nederlandse 

programma. Trainers K. Mos en S. Cool verzorgden deze Masterclass in 

Tallinn in Estland.  De Boosterdag voor supervisors is in Finland 

georganiseerd. Trainers H. Verdam en K. van Gerwen leidden deze 

dag. Dit is zeer goed ontvangen door beide landen. 

Professionalisering en deskundigheidsbevordering 

Net als in Nederland, zijn er in het buitenland ook activiteiten voor therapeuten en supervisors (ook 

in opleiding) t.a.v. professionalisering en deskundigheidsbevordering. In het buitenland worden 

deze vormgegeven door onze eigen trainers. 

• Een boosterdag voor supervisors in opleidingsjaar 2.  

• Het intercollegiaal overleg (serviceovereenkomst), voor alle gecertificeerde supervisors. 

Deze is dit jaar voor het eerst in gezamenlijkheid georganiseerd voor zowel Finse als 

Estlandse therapeuten en supervisors.  

2.3.  Overige producten 

Training MDFT - LVB (Licht verstandelijk beperkt) 

Deze training wordt jaarlijks gegeven voor MDFT opgeleide therapeuten en supervisors. Het is een 

follow up training op het gebied van behandeling middels de MDFT-methodiek, specifiek voor 

gezinnen waarbinnen de LVB-problematiek speelt.  

Voor de MDFT LVB-training in februari waren er 12 deelnemers.  Dit is een hoog aantal. 
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MDFT LVB Module 

Aantal deelnemers 12 

Gemiddeld cijfer evaluatie 8,0 

 
Training Gezinsgericht Werken 
SJI is uitbater van de training Gezinsgericht Werken (GGW) voor 
Residentiële instellingen.  
GGW is een werkwijze waarin een systeemgerichte aanpak 
binnen het behandelprogramma centraal staat. 
 
In 2018 heeft SJI een pilotproject uitgevoerd binnen 
verschillende instellingen. Bij Horizon Midgaard en Jeugdhulp 
Friesland zijn interne GGW-trainers opgeleid zodat zij binnen 
hun eigen instelling teams kunnen trainen. De evaluatie vindt plaats in 2019. 

In 2018 heeft SJI met de academische werkplaats risicojeugd de officiële overeenkomst gesloten 

dat SJI de enige organisatie is binnen Europa die de training GGW mag geven. 

Daarnaast heeft SJI een programma ontwikkeld om de kwaliteit te kunnen waarborgen en 
monitoren: de GGW-serviceovereenkomst. Dit heeft dezelfde uitgangspunten als de 
serviceovereenkomst voor MDFT: een overeenkomst voor drie jaar, met in het derde jaar een audit, 
waarna een nieuwe serviceovereenkomst afgesloten kan worden. Deze ontwikkeling waarborgt de 
kwaliteit van GGW binnen de bestaande GGW-teams en is afgestemd en goedgekeurd door de 
Academische Werkplaats Risicojeugd. 
 

Aanbod GGW producten     

• GGW voor JJI’s (justitiële jeugdinrichtingen) in twee modules: kort verblijf en lang verblijf. 

• GGW voor alle residentiële groepen binnen de gespecialiseerde jeugdzorg. 

• Opleiding tot interne GGW-trainer voor pilot instellingen. 

 

Trainingen binnen het voortgezet onderwijs 

Voor professionals binnen het voortgezet onderwijs heeft SJI verschillende modules ontwikkeld: 

• Groepsdynamica 

• Ouderbetrokkenheid 

• Omgaan met probleemgedrag 

• Intervisie 

In 2018 heeft SJI de volgende onderwijsinstellingen getraind:  

• Het Vlietland college in Leiden: twee intervisiegroepen met beiden vier  intervisie- 

bijeenkomsten. 

• Deltion college in Zwolle: drie modules: Omgaan met probleemgedrag in de klas, 

Ouderbetrokkenheid en Groepsdynamica.  

• Ook heeft SJI vier intervisiebijeenkomsten opgezet en begeleid.  

In 2018 is er een groei geweest in het opzetten van intervisie binnen het onderwijs. Een mooie 

ontwikkeling. 
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2.4 Alleen jij bepaalt wie je bent  

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) is onderdeel van de Laureus foundation. SJI heeft de 

deskundigheidsbevordering verzorgd voor de AJB hoofdtrainers. Daarmee was in 2017 gestart en 

zijn de modules in 2018 afgerond. We hebben 10 AJB hoofdtrainers getraind in de volgende 

modules: 

• Vergroten van pedagogische vaardigheden 

• Groepsdynamica 

• Omgaan met jongeren met een LVB 

• Vergroten van ouderbetrokkenheid 

• Communicatie en gesprekstechnieken vergroten 

• Intervisie/ coaching van individuele hoofdtrainers 

Deze deskundigheidsbevordering is het Ministerie van Justitie en AJB zo goed bevallen dat eind 

2018 een nieuwe opleidingsovereenkomst voor het trainen van 30 hoofdtrainers van AJB in 2019 is 

afgesloten. Een prachtige prestatie en een enorme opsteker voor SJI. 

2.5. Accreditaties en erkenningen 

  
Accreditaties 
In 2018 verliep de accreditatie voor de opleiding MDFT bij SKJ, Registerplein en NVRG. In de zomer 
is een verzoek ingediend voor het verlengen van deze accreditatie. Deze accreditatie is toegekend 
door elk van de genoemde organisaties. Na een positieve audit, hebben we herregistratie gekregen 
van CRKBO  voor de aankomende vier jaar. Hiermee wordt de kwaliteit van de opleidingen 
nogmaals bevestigd. Daarnaast is ook voor de Masterclass 2018 accreditatie aangevraagd en 
toegekend. 
 

Geaccrediteerde opleidingen Opleiding MDFT Masterclass 2018 

Aantal punten SKJ 418 6 

Aantal punten Registerplein 21,8 7 

Aantal punten NVRG 292 Niet van toepassing 

 
Erkenningen 
Er zijn in 2018 geen nieuwe erkenningen aangevraagd. 
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3. Onderzoek, werkgroepen en publicaties 

SJI heeft een onderzoekscommissie met als primaire doelstelling het coördineren van al het 

onderzoek met betrekking tot MDFT. Hiermee blijft aantoonbaar dat MDFT een evicence based 

methodiek is. 

Op lange termijn wil de onderzoekscommissie het centrale punt zijn waar alle 

vragen/ideeën/resultaten met betrekking tot onderzoek over MDFT samenkomen. Op deze manier 

wil SJI haar (kennis)positie met betrekking tot MDFT in Europa verder versterken en resultaten van 

onderzoeken actief gebruiken om haar aanbod verder uit te breiden en in de markt te zetten.  

SJI werkt samen met twee onderzoekers: dhr. H. Roozen en dhr. M. Noom.  

Net als voorgaande jaren is SJI betrokken bij een aantal onderzoeken naar de effectiviteit van 
MDFT. Daarnaast zijn er verschillende artikelen en onderzoeken gepubliceerd.       

3.1. Onderzoek 

Criminal substance abusing adolescents and systemic treatment 

Op 28 november promoveerde Dr. Th. v.d. Pol met het proefschrift Criminal substance 

abusing adolescent and systemic treatment. Hij deed onderzoek naar het effect van systemische 

Behandeling bij delinquente jongeren met middelenproblematiek.  De belangrijkste conclusies zijn: 

• Zowel MDFT als IP ofwel Individuele therapie (in Nederland CGt) behalen goede resultaten 

in het terugdringen van recidive en verslaving; en dat resultaat wordt over een periode van 

zeven jaar vastgehouden. 

• Wanneer we differentiëren naar zwaarte van problematiek blijkt MDFT significant betere 

uitkomsten te hebben voor adolescenten met meer ‘ernstige’ problematiek. 

• Ook haalt MDFT betere uitkomsten in het terugdringen van recidive onder gewelddadige 

daders, gemeten met zelfrapportage. Er zijn weinig behandelingen die een effect laten zien 

t.a.v. geweldsdelicten. 

• MDFT beschermt ook risico-jongeren (zij die eerst nog geen justitieel dossier hadden) beter 

tegen het later plegen van delicten! MDFT heeft dus een betere preventieve werking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Onderzoek ZonMw naar werkzame bestanddelen van gezinstherapieën 

Het UMCG, NJI, Praktikon, Radboud Universiteit Nijmegen en de RuG doen onderzoek naar de 

werkzame bestanddelen die onderdeel uitmaken van interventies gericht op zware 

opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen. Hiervoor worden acht gezinsinterventies die in 

literatuurstudies hun effect bewezen hebben en erkend zijn bij de Databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het NJI, beoordeeld op werkzame bestanddelen. Een van de interventies is 

MDFT. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de meest effectieve werkzame 

bestanddelen van deze therapieën. Een aantal jeugdhulpverleningsinstellingen die MDFT bieden, 

nemen deel aan dit onderzoek en leveren data. De dataverzameling van het kwantitatieve 

onderzoek is in 2018 in volle gang. Ook zal er een kwalitatief onderzoek plaatsvinden.  MDFT is 

goed vertegenwoordigd in de dataverzameling. De planning is dat in juni 2019 het verzamelen van 

data voltooid zal zijn. De data worden daarna verwerkt in het schrijven van publicaties.   
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SJI neemt deel in de communicatieoverleggen met onderzoekers en kenniscentra. Deze vinden één 

keer in de zes maanden plaats. 

MDFT IGD Study (Internet Gaming Disorder) 
H. Rigter, P, Nielsen, O. Phan en H. Liddle onderzoeken het effect van MDFT bij jongeren met een 
gameverslaving. In samenwerking met MDFT-teams uit Frankrijk en Zwitserland worden er data 
verzameld. Ook staat in de planning om data te verzamelen in Nederland.  

3.2. Werkgroepen 

 
Werkgroep positie en samenwerking erkende jeugdinterventies (SEJN) 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft een werkgroep samengesteld met als doel een 

verbindende notitie te schrijven om aanbieders en gemeenten te ondersteunen bij; 

1. Het maken van keuzes voor respectievelijk (kosten)effectieve interventies en effectief 

jeugdbeleid. 

2. Het ontwikkelen van maatschappelijk partnerschap tussen ontwikkelaars van interventies, 

aanbieders en gemeenten. 

SJI neemt deel aan de werkgroepsessies van NJI/SEJN. Andere werkgroepleden zijn afgevaardigden 

van PMTO/RGT, Enver, MST. In 2019 zal de notitie afgerond zijn. 

 

Maatschappelijke Business Case Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Karakter heeft in samenwerking en overleg met Sinzer, Pluryn, CSV Veenendaal, Samen veilig, 's 
Heerenloo en SJI in een werkgroep samen gewerkt aan de totstandkoming van een 
Maatschappelijke Business Case publicatie om de kosteneffectiviteit van de diagnostiek en 
hulpverlening van hun instelling voor (L)VB-jeugd aan te tonen. MDFT is hierbij als gebruikte 
interventie bij Karakter meegenomen in de kosteneffectiviteitsberaming. Publicatie komt in 2019. 

3.3. Publicaties 

 

In 2018 zijn de volgende artikelen gepubliceerd: 
● Multidimensional Family Therapy as a community-based alternative to residential treatment for 

adolescents with substance use and co-occurring mental health disorders. Liddle, H. A., Dakof, 
G. A., Rowe, C. L., Henderson, C., Greenbaum, P., Wang, W., Alberga, L. Journal of Substance 
Abuse Treatment, 90, 47-56. doi: 10.1016/j.jsat.2018.04.011. 

● Multidimensional family therapy in adolescents with a cannabis use disorder: Long-term effects 
on delinquency in a randomized controlled trial. Van der Pol, T.M., Rigter H., Hendriks, V. 
Vermeiren, R., Ah Dorelijers Th., Cohn M., van Domburgh, L. Child and Adolescent Psychiatry 
and Mental Health. doi: 10.1186/s13034-018-0248-x 

● Identifying practice and program elements of interventions for families with multiple problems: 
The development of a taxonomy. L. Visscher, K.E. Evenboer, D.E.M.C. Jansen, R.H.J. Scholte, J. 
Knot-Dickscheit, J.W. Veerman, S.A. Reijneveld, T.A. van Yperen. 
doi./10.1016/j.childyouth.2018.10.030 

● Multidimensionale Familientherapie MDFT in Schulen. Nielsen, P., Rigter, H., Cardenoso-Wark, 
E., Croquette Krokar, M. (2018). SuchtMagazin, 3, 36-39 
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4. Strategische Partners  

 

4.1. Samenwerking MDFT International 
 
MDFT International is het Amerikaanse MDFT-opleidingsinstituut, verbonden aan de Universiteit 
van Miami, dat net als SJI de licentie heeft gekregen van Dr. H. Liddle om de MDFT-opleiding te 
mogen geven en instellingen te licenseren. MDFT Intl. en SJI streven ernaar samen wereldwijd meer 
bekendheid te geven aan MDFT en om in meer landen teams op te leiden in MDFT. 

De agreement met MDFT Intl. liep op 20 oktober 2018 af. I.v.m. het vertrek van de Directeur-
Bestuurder is gekomen tot een verlenging in combinatie met extra werkafspraken. Zodra een 
nieuwe Directeur-Bestuurder is aangesteld worden de onderhandelingen hervat om tot een nieuwe 
overeenkomst te komen voor langere tijd. In de werkafspraken is ook opgenomen dat MDFT Intl. in 
2019 een audit gaat uitvoeren bij SJI om de inhoud van alle MDFT-opleidingen te toetsen op 
kwaliteit. 

4.2. Mielenterveysseura 
 
Het kennis-, trainings- en hulpverleningsinstituut Mielenterveysseura in Finland is in 2017 door de 
Finse overheid aangewezen om de gelden van het door de overheid gesubsidieerde Kasvun Tuki-
project te beheren. Mielenterveysseura en SJI zijn in 2017 in gesprek geweest om ten aanzien van 
dit project een samenwerking aan te gaan, zodat de doelstellingen van de Finse overheid in 2018 
gerealiseerd kunnen worden. Dit jaar hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
waarin er op bepaalde vlakken samengewerkt wordt om MDFT in Finland verder te kunnen 
implementeren. Mielenterveysseura begeleidt delen van het implementatieproces en stelt 
trainingslocaties ter beschikking voor de MDFT-opleidingen. Voor SJI is dit heel goed omdat veel 
zaken in het Fins ondersteund worden wat bijdraagt aan het verspreiden van MDFT.  
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5. Organisatie en bestuur 

5.1 Organisatie ontwikkeling 

 

2018 heeft in het teken gestaan van het uitvoeren van het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan 
2018-2020. In dit plan zijn de strategische doelen van 2018-2020 opgenomen.  
Deze doelen zijn: 

1. Versterken van de wendbaarheid van de organisatie. 
2. Ontwikkelen van een innovatief (product) aanbod wat aansluit bij de wensen en behoefte 

van de markt. 
3. Vergroten van de Europese groei van SJI. 
4. Implementeren van fondsenwerving binnen SJI. 
5. Vergroten naamsbekendheid SJI en haar aanbod. 

 
Deze strategische doelen zijn begin 2018 vertaald binnen de verschillende afdelingen van SJI, 
uitgewerkt in werkdoelen en deze weer vertaald naar persoonlijke doelen van de medewerkers. 
Begin 2018 moest een nieuwe balans gevonden worden t.a.v. de nieuwe organisatie -en 
vergaderstructuur. Alle veranderingen, de financiële druk om goed te presteren, 
personeelswisselingen, alle voorbereidingen en uitvoering van de jubileumviering, het nog niet 
hebben van een nieuwe agreement met MDFT Intl., hebben een weerslag gehad op het team. Er is 
heel hard gewerkt om alle doelen voor dit jaar te verwezenlijken en geconcludeerd kan worden dat 
de doelen van 2018 behaald zijn. Dit is een enorme prestatie van het team geweest. 
 
Dit jaar was een spannend financieel jaar gezien de negatieve cijfers van 2017 en het moest echt 
beter in 2018. Gelukkig is dat gelukt. Aan de cijfers die in hoofdstuk 6 gepresenteerd worden is 
zichtbaar dat de omzet sterk gestegen is met 25,1% en SJI mooie resultaten behaald heeft om een 
stap te maken richting zwarte cijfers.  
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5.2. Personeel en organisatie  

 
Organogram per 31 december 2018 
 

Medewerkers  
 
In 2018 is de samenstelling van het team van SJI gewijzigd. 

In dienst: 

● Per 14 februari - mevrouw M. Jayn 

● Per 20 april - mevrouw C. Ris 

● Per 9 juli - mevrouw J. Rivers 

● Per 3 september – mevrouw S. Scholma 

● Per 3 oktober – mevrouw B-B. Kruit 

Uit dienst: 
● Per 1 maart - de heer M. Duindam 
● Per 1 juni - mevrouw M. Aarts 
● Per 1 oktober - mevrouw M. van der Wel 
● Per 31 december - mevrouw A. Pasma (vanaf 11 oktober 2018 vertrokken) 
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5.3. Governance en bestuur  

 

De eenhoofdige Raad van Bestuur wordt gevormd door de Directeur-Bestuurder. De Directeur-
Bestuurder bestuurt SJI en heeft eindverantwoordelijkheid voor de leiding en uitvoering van het 
beleid en de activiteiten; onder toezicht van de Raad van Toezicht. Die is belast met het integraal 
toezicht houden op het beleid.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft een aantal wijzigingen gekend en ziet er eind 2018 als volgt uit: 
 

 
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2018 
Voor meer informatie over de Raad van Toezicht www.stichtingjeugdinterventies.nl  

 
Wisseling samenstelling Raad van Toezicht 
In 2018 hebben de volgende wisselingen plaatsgevonden.  
 
Afgetreden per 1 januari 2018 
De heer E. van den Berg 
 
Toegetreden per 1 april 2018 
De heer O. Griffioen 
De heer R. Treffers 

 
Scheiding toezicht, bestuur en uitvoering 
SJI maakt een heldere scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en verantwoorden. 
De principes van goed bestuur zijn verankerd in het bestuursmodel. De Raad van Bestuur bestuurt 
de stichting en geeft de organisatie richting. De Raad van Toezicht is belast met het integraal 
toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de 
stichting. 
 
De Raad van Toezicht is vanaf 2018 vier keer gaan vergaderen. De Raad van Bestuur legt het 
jaarplan, de begroting en de jaarrekening volgens een vaste vergaderstructuur ter goedkeuring 
voor aan de Raad van Toezicht. Daarnaast agendeert de Raad van Toezicht onderwerpen naar 
inzicht en actualiteit en de thema’s kwaliteit en bedrijfsvoering komen aan de orde. De Directeur-
Bestuurder woont de meeste vergaderingen bij.  
Ieder jaar vindt een evaluatie van de Directeur-Bestuurder plaats met de Raad van Toezicht. 

 
 
 

 
 

 Raad van Toezicht 

 

Mevrouw dr. A.P. Meijer (voorzitter) 
De heer R. Hermanides (vice-voorzitter en contactpersoon bij klachten) 
De heer R. Veldhuis 
De heer O. Griffioen 
De heer R. Treffers 
  

http://www.stichtingjeugdinterventies.nl/
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6. Financiën  

In 2018 heeft SJI de weg naar boven gevonden. SJI heeft het boekjaar 2018 weliswaar met een 
negatief resultaat van € 87.811 afgesloten terwijl er een negatief resultaat van € 19.077 begroot 
was. Echter in vergelijking tot voorgaande jaren is het negatief resultaat aanzienlijk verminderd. 

6.1. Toelichting baten en Lasten  

Baten  
De totale baten zijn met € 223.402 toegenomen van € 887.365 in 2017 tot € 1.110.767 in 2018. Dit 
is een stijging van 25,1%. De totale baten lieten ten opzichte van de begroting 2018 een nadelig 
verschil zien. De baten waren voor 2018 begroot op € 1.184.035. Dit betekent dat de baten  
€ 73.268 zijn achtergebleven op de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder 
Omzet EU en Overige omzet b.v. scholen gerealiseerd is t.o.v. de begroting. Ook is er voor het eerst 
een bedrag voor fundraising opgenomen in de begroting voor 2018 en is het nog niet gelukt dit 
binnen te halen. 

 
MDFT NL  
In de opleidingsronde van februari zijn er meer cursisten begonnen dan begroot. Ook in de 
opleidingsronde van oktober is een grotere groep cursisten gestart. Echter de samenstelling van de 
oktobergroep is anders dan begroot. Er zijn meer cursisten gestart, maar minder teams. Instellingen 
met meerdere teams, wisselen regelmatig van therapeuten binnen de teams i.v.m. uitbreiding in 
andere regio’s. Hierdoor worden bestaande MDFT-therapeuten aangevuld met therapeuten in 
opleiding, supervisor erbij of in opleiding en een nieuw team is geboren. Het opleiden van een 
compleet team in één keer is daardoor niet meer nodig en niet gewenst. Dat verklaart de toename 
van individuele cursisten. Met al deze individuele cursisten hebben we een mooi resultaat boven 
begroting van € 46.169. 

 
MDFT EU  
De begroting van 2018 voor het buitenland is niet gehaald, € 27.937 minder dan verwacht.  
De landen Oostenrijk, Malta, Litouwen en Slovenië waren in de begroting opgenomen. Gezegd kan 
worden dat in 2018 goede contacten gelegd zijn, ideeën voor de toekomst geboren zijn, echter 
heeft het in 2018 niet kunnen leiden tot het daadwerkelijk opleiden en implementeren van MDFT. 
Oostenrijk en Slovenië worden niet meer meegenomen in de begroting voor 2019 maar daarvoor in 
de plaats zijn de landen Curaçao en Letland gekomen. Ook met Malta zijn goede contacten en 
wordt volgend jaar opnieuw gezocht naar mogelijkheden. Litouwen heeft grote interesse. Het is 
aannemelijk dat zij in 2019 met meerdere teams willen starten.  

 
In de begroting waren vier nieuwe teams opgenomen vanuit het “Kasvun Tuki”project in Finland. 
Dit zijn er uiteindelijk twee geworden. Zoals eerder beschreven, is het in verschillende (meer 
noordelijke) regio’s in Finland duidelijk geworden dat zij niet klaar waren om de nationale transitie 
in te gaan. Zij waren niet toegerust om de jeugdzorg al anders vorm te geven. Hierdoor zijn het 
twee teams geworden. 

 
Overige omzet; Onderwijs, LVB, GGW en Overige opdrachten  
De overige omzet van € 82.382 in 2018 is gestegen t.o.v. 2017 met € 35.479. Het aantal cursisten 
voor LVB is conform verwachting en GGW was minder. Ten opzichte van de begroting ligt hier 
echter een verschil, er was voor 2018 een bedrag van € 124.882 begroot. 
De begroting is te ruim gebleken. Er is fors ingezet op acquisitie voor GGW en scholen, echter bleek 
de begroting op deze onderdelen niet reëel. 
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• Onderwijs 

T.a.v. scholen heeft dit te maken gehad met het feit dat er sprake was van een opkomend 
kwaliteitskeurmerk voor het onderwijs dat zou bepalen dat iedere docent aan 
deskundigheidsbevordering jaarlijks moet doen om up-to-date te blijven. Dit is eind 2018 
afgeblazen waardoor er geen noodzaak meer is op aan deskundigheidsbevordering te doen. 
Hiernaast werden de modules, verschillend ervaren: de een vond het erg aanvullend en wenselijk 
en kocht in. De ander vond dit niet en kocht niet in. Acquisitie heeft ingezet op het online gaan 
aanbieden van de trainingen voor individuele docenten. 
Wat goed gegaan is, zijn de intervisiegroepen begeleiden binnen het onderwijs. Op twee scholen 
zijn er intervisiegroepen gestart of is er een vervolg gegeven aan de in 2017 afgenomen begeleiding 
bij intervisie. In 2018 hebben we zes intervisiegroepen begeleid. 

 
• Gezinsgericht werken (GGW)  

Gebudgetteerd was trainen van vier groepen in 2018. Het zijn er twee geworden. Hiernaast is er 
voor een eerder opgeleide pilotgroep (van het eerste uur GGW in ontwikkeling) nog een nieuwe 
interne GGW-trainer opgeleid vanwege het vertrek van de huidige trainer. 

 

Lasten 
Personeelskosten 
De personeelskosten zijn gestegen van € 950.585 in 2017 naar € 987.978 in 2018. Desondanks is SJI 
ten aanzien van de personeelskosten binnen begroting gebleven (€ 991.513). Hier zijn verschillende 
redenen voor: 

1. De organisatiestructuur is aangepast, één functie is opgesplitst in twee functies. Het betreft 
hier de functie van Opleidingscoördinator wat nu twee functies zijn, te weten 
Programmacoördinator Nederland en Programmacoördinator Rest of Europe. En er is een 
medewerker aangetrokken die zich speciaal richt op fundraising.  

2. Het uurtarief voor de externe trainers is vanaf oktober verhoogd. De externe trainers 
hebben in Juli 2018 aangegeven niet meer tevreden te zijn met het tarief waarna deze 
verhoging doorgevoerd is. 

3. De wijzigingen brachten incidentele kosten met zich mee voor werving & selectie. 
4. Pensioenkosten en de Verzuimverzekering zijn gestegen door uitbreiding van het 

personeelsbestand. 

  
Huisvestingskosten 
De huisvestingslasten zijn gestegen van € 18.523 in 2017 naar € 37.918 in 2018. In april 2018 werd 
het huurcontract opgezegd en was SJI genoodzaakt om te verhuizen. Op 25 mei werd de nieuwe 
locatie in gebruik genomen. Deze locatie is drie keer zo groot als de ruimte waar SJI voorheen 
kantoor hield. Doordat voortaan de opleidingen in eigen huis geven kunnen worden, in de eigen 
opleidingsruimte, wordt hiermee op externe zaalhuur bespaart. Deze kosten waren niet voorzien in 
de begroting die al eind 2017 opgesteld was. 

 
Verkoopkosten 
De verkoopkosten zijn afgenomen van € 80.136 in 2017 naar € 60.545 in 2018. Er zijn o.a. minder 
saleskosten gemaakt om omzet binnen te halen. Doordat SJI nu de opleidingen in eigen huis kan 
geven werd er minder aan externe zaalhuur uitgegeven. SJI heeft € 22.205 minder kosten gemaakt 
dan voor 2018 begroot. 
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Kantoorkosten 
De kantoorkosten zijn gestegen van € 3.219 in 2017 naar € 4.051 in 2018. SJI heeft nu een eigen 
printer waarvoor een maandelijkse service-overeenkomst afgesloten is. Ook het aanschaffen van 
kantoormateriaal komt nu voor eigen rekening. SJI is € 145 boven de begroting uitgekomen.  

 
Algemene kosten 
De algemene kosten zijn gestegen van € 70.705 in 2017 naar € 105.588 in 2018. Voor 2018 was een 
bedrag begroot van € 92.532. 
Er is een bedrag van € 25.253 uitgegeven aan het 10-jarig jubileum van SJI. De ICT & software 
programmatuur kosten zijn gestegen door het in gebruik nemen nieuwe eigen computers en de 
implementatie van een CRM-pakket. Tevens heeft SJI er alles aangedaan om AVG-proof te zijn 
waarvoor ook een jurist ingeschakeld is. Dit zijn eenmalige kosten geweest. 

 
Er zijn ook in 2018 geen betalingsproblemen. 
 

6.2. Vermogensbeheer 
 
Het vermogen staat ter vrije beschikking van de stichting. Ook in 2018 is er sprake van een 
defensief vermogensbeheer. Gezien de huidige vermogenspositie wordt er niet belegd. Er is 
gekozen voor het gebruik van spaarproducten. Er is dus geen sprake van een beleggingsstatuut. 
 

Een redelijk gedeelte van het vermogen van SJI wordt toegekend aan het waarborgen van de 
continuïteit van de stichting. Een gedeelte van het vermogen van de stichting wordt ingezet in het 
kader van de doorontwikkeling van de stichting en de doorontwikkeling en ondersteuning van 
bestaande modules en toepassingen. Daarnaast wordt een gedeelte van het vermogen ingezet voor 
de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.  

 

6.3. Schenkingsbudget 
 
In 2017 had SJI als een van haar strategische doelen in het meerjarenplan 2018 t/m 2020 
opgenomen om gericht aan fundraising te gaan doen. Hiervoor is in april 2018 een fundraiser in de 
persoon van C. Ris aangetrokken. Er is een schenking van € 1.000 geweest van de Stichting Alle 
Kleine Beetjes Helpen. 
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*Overige cursussen NL wordt vanaf 2015 gesplitst 
** Inclusief schenkingen 
*** Cijfers 2019 en 2020 zijn begrote cijfers  

 

 
* Cijfers 2019 en 2020 zijn begrote cijfers  
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* Cijfers 2019 en 2020 zijn begrote cijfers  

 
* Cijfers 2019 en 2020 zijn begrote cijfers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

7. Vooruitblik 2019 

 
2019 wordt het jaar van het bestendigen van de ingezette weg: 

● Positief resultaat. In 2018 is het SJI bijna gelukt om financieel goed uit te komen. In 2019 
moet het kunnen lukken om aan het einde in de zwarte cijfers te komen. 

● Vervolg geven aan de ingezette weg van het meerjarenplan, het vervolgen van de 
geformuleerde strategische doelen: 
→ Versterken van de wendbaarheid van de organisatie. 

→ Ontwikkelen van een innovatief (product)aanbod dat aansluit bij de wensen en 
     behoeften van de markt. 
→ Vergroten van de Europese groei van SJI. 
→ Implementeren van fondsenwerving binnen de organisatie. 
→ Vergroten naamsbekendheid SJI en haar aanbod. 
 

De uitwerking van deze doelen voor 2019 liggen op het gebied van het vernieuwen van de website 
om de naamsbekendheid en zichtbaarheid te vergroten. Ook ons extranet, waarop alle cursisten 
inloggen tijdens hun opleiding, zal worden vernieuwd. Fondsenwerving is geïmplementeerd 
middels het aannemen van een fondsenwerver. Deze geeft vervolg aan het doel om in 2019 
inkomsten te genereren om het project Blended Learning (oude extranet vervangen door een 
online cursistenportaal wat uitgebouwd kan worden in een blended learning omgeving) financieel 
te ondersteunen. 
 
En op inhoud vervolgt SJI de weg t.a.v. doorontwikkeling van productaanbod en innoveert zij o.a. 
in: 

- Ontwikkelen losse modules voor MDFT’ers op het gebied van verslaving en trauma. 
- Onderzoeken of SJI wil kiezen voor het ontwikkelen van een Gezinsgericht werken (GGW) 

cursus voor individuele cursisten. 
- Het aanbieden van een training voor het systemisch werken met clienten met een licht 

verstandelijke beperking (LVB) voor niet MDFT’ers. 
- Het veralgemeniseren van de reeds ontwikkelde modules die er nu in voor het onderwijs 

geboden worden, voor iedereen die met jeugdigen werkt. 
 
Hiernaast zal er in 2019 op zoek gegaan worden naar een nieuwe Directeur-Bestuurder voor SJI. 
Ook MDFT Intl. zal een rol gaan spelen in de sollicitatieprocedure. SJI wil een groot draagvlak 
creëren om tot optimale samenwerking te kunnen komen met MDFT Intl. 
 
Vanuit de afspraken in het “tussen agreement” met MDFT Intl. gaat in april 2019 een audit 
uitgevoerd worden op inhoud trainingsprogramma’s en de kwaliteit van een aantal externe 
trainers. 
 
Op deze wijze kan SJI haar positie als marktleider in systeeminterventies in Nederland versterken 
en ervoor zorgen dat MDFT in de EU verder kan groeien. 
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8. Jaarrekening 2018 
 

8.1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) 
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8.2 Staat van Baten en Lasten 2018  

 

 

 

 

 

Zie voor een analyse van de cijfers tussen Realisatie 2018 en Begroting 2018 de verklaringen in 

hoofdstuk 6.1 Toelichting baten en lasten. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Begroting 2017

€ 2018   € €

Baten

Omzet MDFT NL 727.251     681.082     643.430    

Omzet MDFT EU 300.134     328.071     197.032    

Overige omzet 82.382       124.882     46.903      

Schenkingen 1.000        50.000       -            

Totaal der baten 1.110.766  1.184.035  887.365    

Lasten   

Personeelskosten 987.978     991.513     950.585    

Huisvestingskosten 37.918       18.576       18.523      

Verkoopkosten 60.545       62.750       80.136      

Kantoorkosten 4.051        3.906         3.219        

Ontwikkelingskosten -            15.000       -            

Algemene kosten 105.588     92.532       70.705      

Afschrijvingskosten 2.296        1.835         1.471        

Totaal der lasten 1.198.376  1.206.112  1.124.639  

Exploitatieresultaat 87.610-       22.077-       237.274-    

Financiële baten en lasten

Rente opbrengsten -201 3.000-         1.872-        

Resultaat 87.811-       19.077-       235.402-
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8.3. Grondslagen 

Algemeen 

Juridische vormgeving 
De stichting is op 9 december 2008 opgericht. De statuten zijn gewijzigd op 8 november 2010 en op 
28 april 2014. De stichting kent na de statutenwijziging een Raad van Toezicht en een Raad van 
Bestuur. 
 
Doel 

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de toepassing van multidimensionele 
interventies, waaronder MultiDimensionele Familie Therapie (MDFT). Het implementeren van 
multidimensionele gedragsinterventies, teneinde jongeren en gezinnen te helpen om voor de 
jongere een leven te realiseren waarin probleemgedrag voorkomen wordt, afneemt of stopt en 
waarin bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt. Daarbij wordt gestreefd 
naar verbetering van het functioneren van de jongeren in het gezin, op school of werk en in de 
buurt, en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding met gezonde relaties met 
leeftijdgenoten, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten 
welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden of die aan het doel 
bevorderlijk zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opleiden van therapeuten, 
hulp bij het verhelpen van knelpunten waarmee therapeuten in de praktijk bij toepassing van 
MDFT of andere multidimensionele interventies te maken kunnen krijgen, het opdoen en 
overdragen van kennis over nieuwe toepassingsmogelijkheden en het monitoren anm de 
kwaliteit van de uitgevoerde therapie. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel exploitatieoverschot wordt aangewend 
om de continuïteit van de stichting te waarborgen en wordt aangewend ten bate van het doel 
van de stichting. 

 
Boekjaar 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Activiteiten 
De stichting gaat langdurige overeenkomsten aan met klanten ten aanzien van de opleidingen in 
MDFT. De opleidingen van teams worden aangegaan voor twee jaar, serviceovereenkomsten 
worden aangegaan voor drie jaar. De overige overeenkomsten worden voor een kortere looptijd 
aangegaan. Hiervoor ontvangen klanten de licentie MDFT. Deze biedt klanten een belangrijke 
waarde. Voor een zeer moeilijke doelgroep bieden zij een gecertificeerde behandeling aan waarvan 
de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is. Klanten ontvangen ondersteuning van de stichting om 
de kwaliteit van MDFT op peil te houden en te waarborgen. De klant verlangt dat de stichting 
zoveel als mogelijk het behoud van de dienstverlening garandeert. 
De stichting vindt het belangrijk dat jongeren een leven kunnen leiden waarin probleemgedrag 
afneemt of zelfs verdwijnt. Om dit te realiseren verzorgt de stichting naast de opleiding MDFT ook 
trainingen voor deskundigheidsbevordering in diverse vormen voor hulpverleners, school krachten 
en andere professionals die bij deze jongeren betrokken zijn. De deskundigheidsbevordering vindt 
plaats door het bieden van trainingen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken 
hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorg krachten, docenten/mentoren, 
maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen). Dit zijn kortlopende 
overeenkomsten. 
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Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de eigen gekozen grondslagen. 
 
Informatieverschaffing over continuïteit 
De stichting kende over de boekjaren 2018 en 2017 een negatief resultaat. Hierdoor bestaat er een 
onzekerheid van materieel belang op grond van gerede twijfel zou kunnen bestaan over de 
continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting Jeugdinterventies. 
De stand van zaken van de liquide middelen en het eigen vermogen zijn echter ultimo boekjaar 
2018 nog aanzienlijk. Het resultaat van 2019 zal volgens de goedgekeurde begroting d.d. 23 januari 
2019, licht positief zijn. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van 
de stichting. 
 
Waarderingsgrondslagen voor de balans 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met de daarover 
berekende lineaire afschrijvingen. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor zover nodig onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kortlopende schulden  
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Baten 
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Voor de omzet MDFT vindt 
toerekening van de baten plaats naar rato van de voortgang van de training. 
 
Voor de overeenkomsten aan gegegaan in voorgaande jaren worden de kosten gelijkmatig over de 
jaren gemaakt en derhalve vindt de toerekening van de opbrengsten conform een toerekening 
plaats. 
Voor de opleidingen wordt een reservering getroffen voor de vooruitontvangen omzet voor het 
volgende kalenderjaar. Vanwege afwijkend opleidingstraject voor MDFT therapeuten en 
supervisoren (tijdsduur ± 18 maanden) wordt voor de verdeling van de omzet en kosten voor deze 
groep aangesloten bij deze tijdsduur. 
 
Voor de contracten aangegaan in 2018 is de toerekeningswijze aangepast en wordt het onderscheid 
per groep aangehouden.  
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 2017 2018 2019 2020 

Groep Ki (februari 2017)     

Losse therapeuten jaar 2 20% 80%   

     

Groep L (oktober 2017)     

Losse therapeuten jaar 1 80% 20%   

Losse therapeuten jaar 2  100%   

Therapeut B naar supervisor jaar 1 80% 20%   

Therapeut B naar supervisor jaar 2  100%   

     

Groep Li (februari 2018)     

Losse therapeuten jaar 1  100%   

Losse therapeuten jaar 2  20% 80%  

Therapeut B naar supervisor jaar 1  100%   

Therapeut B naar supervisor jaar 2  20% 80%  

Supervisor jaar 1 1e 50%  100%   

Supervisor jaar 1 2e 50%  80% 20%  

Supervisor jaar 2 1e 50%   100%  

Supervisor jaar 2 2e 50%   80% 20% 

     

Groep M (oktober 2018)     

Losse therapeuten jaar 1  80% 20%  

Losse therapeuten jaar 2   100%  

Therapeut B naar supervisor jaar 1  80% 20%  

Therapeut B naar supervisor jaar 2   80% 20% 

Team SV+therapeuten jaar 1  80% 20%  

Team SV+therapeuten jaar 2   80% 20% 

 
Lasten 
De bedrijfskosten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten op vaste activa zijn berekend op basis van 20% van de aanschafprijs. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -kosten van derden en participanten. 
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8.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018 
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Resultaatbesteming 
Het resultaat is in overeenstemming met de statutaire bepalingen onttrokken aan de reserves. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in deze jaarrekening dienen te 
worden vermeld. 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Licentie 
De stichting heeft in 2010 een licentieovereenkomst voor onbepaalde duur voor MDFT in Europa 
gesloten met de Amerikaan Prof. Dr. H. Liddle. Een afgezant van Prof. Dr. H. Liddle mevrouw Dr. G. 
Dakof (tevens mede ontwikkelaar en Directeur van MDFT International) visiteert de stichting 
jaarlijks om vast te stellen of de kwaliteit op het afgesproken niveau ligt en verzorgt een 
professionaliseringsdag voor supervisoren in opleiding én een dag voor alle externe trainers die 
verbonden zijn aan SJI. 
MDFT International heeft per 20 oktober 2017 met een opzegtermijn van één jaar de 
licentieovereenkomst opgezegd, deze liep af op 20 oktober 2018.  
Op 11 oktober 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen MDFT Intl. en SJI om te praten over 
de toekomst t.a.v. samenwerking. I.v.m. het vertrek van de directeur A. Pasma is in deze meeting 
afgesproken: 

- Om een verlenging in combinatie met extra werkafspraken te maken tot en met 30 juni 
2019 en in gezamenlijkheid te kijken naar noodzakelijke activiteiten vanuit Amerika voor de 
tussenliggende periode tot een nieuwe directeur aangesteld is. 

- Dat de nieuwe Directeur-Bestuurder, samen met MDFT Intl. tot een nieuwe overeenkomst 
voor langere tijd gaat komen. 

De verlenging met werkafspraken is gemaakt en ondertekend door beide partijen. 
 
Huurovereenkomst 
De stichting heeft een huurovereenkomst met Korswagen Groep te Rijswijk gesloten voor de huur 
van kantoorruimte op de eerste verdieping en gebruik van de algemene faciliteiten in het pand. 
Hiervoor is een afspraak opgesteld in mei 2018. De huur is voor een periode van vijf jaar. Elk jaar 
vindt een prijsindexatie plaats van 2%. 
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8.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 
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Vaststelling en goedkeuring 
Ondertekening door Raad van bestuur en Raad van Toezicht. 
De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in haar vergadering van 24 april 2019. 
De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd in haar vergadering van 24 april 2019. 
 
Controleverklaring 
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 

  



40 

 

 
 
 

 


