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Sinds 2015 is het totale jeugdveld in beweging. Dat vraagt van
professionals in de jeugdzorg: geduld, om kunnen gaan met de vele
veranderingen, veel betrokkenheid bij de eigen sector en continue
professionele ontwikkeling. SJI wil zo veel mogelijk professionals in
de jeugdhulp daarvoor optimale mogelijkheden bieden.

In dit jaarverslag blikken we terug op 2019. Een jaar van ontplooiing,
ontwikkeling en opleiden. Als opleidingsinstituut dragen we vol overtuiging
het systemisch werken in de jeugdhulp uit: In Nederland en daarbuiten.
We ervaren dat onze scherpere missie en visie ons energie geeft en zorgt
voor waardevolle verbindingen met de organisaties, die op basis van onze
opleidingen en gedachtegoed, de jongeren en gezinnen begeleiden,
behandelen en ondersteunen.

Het SJI was in oorsprong een klassiek opleidingsinstituut, dat vooral vanuit
de transactiegedachte was georganiseerd en zijn activiteiten uitvoerde. 
Na gesprekken te hebben gehouden met interne en externe stakeholders,
maar vooral vanuit het bewustzijn dat andere modellen beter aansluiten bij
onze systemische visie, ontplooien wij onze activiteiten nu veel meer vanuit
de interactie gedachte: samen ontwikkelen in partnerschap. Wij zien onszelf
als een onderdeel van een groter ecosysteem dat alleen kan groeien als we
het samen ontwikkelen.

Ons jaarverslag over 2019 geeft de aanzetten weer die we daarvoor hebben
gemaakt. Het is een vooral visuele indruk van onze activiteiten en resultaten.
Het jaar 2019 kenmerkt zich voor ons als een jaar waarin we verkenden,
ontvouwden en ontwikkelden. Het jaar waarin we onze positie hebben
hervonden en waarin we met een hernieuwd bewustzijn hebben gewerkt
aan nieuwe ontwikkelingen. Wij kijken met een goed gevoel terug op dit jaar
en gaan vol vertrouwen onze toekomst tegemoet.

Nelleke Groenewegen, Directeur-Bestuurder

Ons verhaal

Ontplooien

Ontwikkelen

Opleiden
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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 opgedaan in het netwerk met
datzelfde netwerk. Met onze wortels vanuit
de universitaire wereld willen we een 
verbindende schakel zijn tussen kennis,
opleiding en praktijk: door thema’s, kennis
en ervaringen te delen en anderen erbij te
betrekken om zo een lerend netwerk met
elkaar te ontwikkelen.

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



Opleiding MDFT Stap voor stap

Cursusdagen

Opnames
van gezinssessies

Werkbezoeken
trainer aan team

Het documenteren
van 1 casus

Telefonische
supervisie tussen
trainer, supervisor

en therapeut

Schriftelijk
examen

Therapeut A

Feestelijke
Certificerings-
bijeenkomst
Therapeut B

Jaar 2

Opnames
van gezinssessies

Werkbezoeken
trainer aan team

Het documenteren
van 1 casus

Boosterdag
Boosterdag

2 dagen 1 dag 10 x 1,5 = 15 uur 1 x

Opnames
van gezinssessies

2 dagen 1 dag

2 dagen

B

A

Telefonische
supervisie tussen
trainer, supervisor

en therapeut

Fase 3:
Verankering en

afslui�ng. Rollenspel
over onderwerp Agressie,

Takehome examen

Jaar 1

1 dag

Diensten

Bespreking
grondslagen MDFT,

domeinen van
jongeren en

behandelfases

Fase 1 van MDFT,
wekken van behandel-
mo�va�e bij de jongere

en ouders en het
aangaan van allian�es

Behandelmo�va�e
bij het gezin als

geheel, enactment,
het buitengezinse

domein 

Introduc�e SJI Portal. 
Doornemen en oefenen

met formulieren
(weeklies) voor
sessieplanning, 

casusconceptualisa�e,
casusanalyse en opstellen

van behandelplan.
Doornemen Overgang
van Fase 1 naar Fase 2

Doornemen gemaakte
Casusconceptualisa�e en

weekly, deze worden
besproken in groepen

en plenair
Doornemen Fase 2:

Werken aan verandering

Schri�elijk examen,
deel 1 (in de ochtend). 
Daarna, vervolg Fase 2: 
Ouderschap/opvoeding/

middelengebruik.
Oefenen met

rollenspel: 
Middelengebruik

(individueel gesprek en
gezinsinterven�es)

Fase 2:
Enactment bij

gezinsinterventes,
Rollenspel oefenen over
onderwerp Enactment. 
Oefenen crisisgesprek

met ouder en gezin,
oefenen invullen

sessieplanningsformulier

1 2 3 4 5 6 7 8

1 x 1 x1 dag

dag dag dag dag dag dag dag dag

De MDFT opleiding tot MDFT therapeut is een tweetrapsopleiding en duurt zo’n 2 jaar.
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Finland

Estland

Duitsland

Frankrijk

België

Nederland

                                                                      2018             2019

   Gestarte cursisten                                        -                   13

                  NL                   

                  NL                                        EU

Opleidingen in cijfers

27

2

23

9

1

MDFT

GGW

                                                                      2018             2019               2018             2019

   Nieuwe cursisten Therapeut                     40                  37                    -                  15

   Nieuwe cursisten Supervisor                      7                    8                     -                   2

   Afgestudeerde MDFT therapeut B             46                  28                    6                  12

   Afgestudeerde MDFT supervisor                5                    5                     -                   4

Deze trainers hebben hun certificaat behaald
voor verschillende workshops, zoals:
•    Pedagogische vaardigheden
•    Gesprekstechnieken
•    Psychiatrische stoornissen
•    Groepsdynamica
•    Ouderbetrokkenheid

                                                                      2018             2019

   Trainers met behaalde certificaten            10                  18

                  NL                   

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

MDFT instellingen

In Nederland telt MDFT
31 locaties
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Boosterdag
Boosterdag

Intercollegiaal
overleg

Masterclass

Professionalisering

Tevredenheid

Er is behoefte aan
Netwerk communities

SJI levert hoogwaardige kwaliteit en om deze
hoog te houden werkt SJI nauw samen met de
ontwikkelaars van MDFT in Amerika.
Zij komen jaarlijks naar Nederland om een
aandeel te leveren aan professionalisering in
de vorm van Boosterdagen, Masterclasses en
andere bijeenkomsten.

Feedback van de instellingen
We luisteren naar onze omgeving, daarom zijn
we ook blij met de feedback van onze klanten.
Een greep uit de ontvangen feedback:

                                                  2018             2019               2018             2019

          Deelnemers                   220*              150                  12                  29

                  NL                                        EU

                                                  2018             2019              2018             2019

           Deelnemers                      6                   51                    *                   16

         Evaluatiecijfer                   8,0                 8,0                   *                  8,0

NL

                                                  2018             2019

          Deelnemers                     22                 25

        Evaluatiecijfer                   8,0                8,1

* Betrof Jubileum en is inclusief andere genodigden

* In 2018 was er geen Boosterdag in EU

                  NL                                        EU

Als onderdeel van onze kwaliteitstoetsing vinden er
jaargesprekken plaats en in het 3e jaar een auditgesprek.

Alle auditgesprekken zijn afgerond met een MDFT Licentie
verlenging van 3 jaar.
In de EU heeft er 1 auditgesprek (Finland) plaats gevonden.
* in het buitenland is er pas 1 instelling in het 3e jaar.

Kwaliteit
Kwaliteit is erg belangrijk bij SJI, daarom worden er
evaluaties van onze opleidingsactiviteiten uitgestuurd.
Gemiddeld wordt onze MDFT opleiding met een
8,0 gewaardeerd.

Auditgesprekken

Jaargesprekken

2019
15

2019
9

2018
13

2018
11

8

Supervisors hebben
behoefte aan meer

opleidingsdagen

Er is vraag naar een
Monitoringstool

Er is behoefte aan meer
continuering na de opleiding

(Life Long Learning)

SJI en MDFT waren
te weinig zichtbaar

in het veld
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1 maart 2019 1 april

1 juli 1 oktober

1 oktober 1 november

1 november 1 december

Start professionalisering
programma Comeback

voor AJB, tevens vertalen
naar Engels.

Start ontwikkeling
nieuw cursisten portaal

(SJI Portal) in
samenwerking met

A&M impact)

Start doorontwikkeling
van MDFT en

Systeemgericht werken
voor 18+-jongeren in

jus��ële jeugdinrich�ngen

Start doorontwikkeling
MDFT, waarbij ook

gekeken wordt
naar eventuele

implementa�e van
Blended Learning

Launch nieuwe 
SJI Portal

Start ontwikkeling
Monitoringstool

Start doorontwikkeling
GGW, inclusief vertaling

in het engels voor het
buitenland

Start ontwikkeling
MDFT Basic.

Lichtere versie van MDFT
voor 1e lijnspsychologen

LinkedIn
Op LinkedIn volgen 526

mensen onze SJI-pagina.
Berichten werden in totaal

37,986 keer weergegeven en
hadden gemiddeld een

engagement rate van 7.1%

Marketing & Communicatie

Bij SJI is Marketing & Communicatie erg belangrijk
om zichtbaar te zijn. In 2019 is communicatie
ingezet om de naamsbekendheid van SJI te
vergroten in binnen- en buitenland. Dit werd gedaan
via relevante persberichten en het verspreiden van
content, zoals: artikelen.

Eind 2019 is SJI begonnen met het herzien van de
missie/visie en de rebranding van ons logo en huisstijl.
De Go-to Market naam is Stichting Jeugdinterventies
(SJI) en de namen MDFT Academie en Youth
Interventions Foundation zijn uitgefaseerd.

Sociale Media
Sociale Media zal in de aankomende jaren een
belangrijk marketingcommunicatie middel
worden voor SJI. In 2019 is gestart met de
uitwerking van een content marketing
strategie, waarbij relatieve content gedeeld
wordt via o.a. Sociale Media.

Twitter
Op Twitter had SJI eind 2019

129 volgers.

Facebook 
Op Facebook volgen

339 mensen de SJI-pagina.
De geplaatste berichten
hadden een gemiddeld
engagement rate van

13,49%

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 
Het totale aantal unieke bezoekers bedroeg
in 2019 8.570. Zij waren goed voor meer dan
25.189 paginaweergaven.

www.stichtingjeugdinterventies.nl

SJI Netwerkbijeenkomst
In november vond de eerste SJI Netwerkbijeen-
komst plaats. Op deze inspirerende middag gingen
we met elkaar de dialoog aan over de relatie
tussen organisaties en de gemeenten.

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 2019 en heeft
370 abonnees.
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Klantcases

maart 2019 april 2019 april 2019 mei 2019    juni 2019 oktober 2019 november 2019 november 2019

Jaarlijks Congres
Mul�probleem gezinnen

21e jaarlijkse congres
van Interna�onal

Society of Addic�on
Medicine (Isam2019)

in India

Focus Jeugddag
Gemeente Ro�erdam

Samen
Toekomst Maken

Jeugd
in onderzoek

Jongeren
en verslaving

Voor de Jeugddag
Netwerkbjieenkomst
Richtlijnen jeugdhulp
en Jeugdbescherming

Onze mensen

Als onderdeel van onze content
marketingstrategie hebben we in 2019,
samen met een aantal van onze partners,
MDFT klantcases ontwikkeld.

Case:

Nina en Alice
Wingerdbloei

Case:

Maik en zijn vader

Brijder

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 praktijkervaring die
daarnaast ook trainingen
verrichten.

Uit dienst
4 medewerkers

10
MDFT trainers

Case:

Romano en zijn moeder
Forensisch Centrum Teylingereind

Case:

Rick en Astrid
Vincent van Gogh

SJI in het veld

SJI is volop in ontwikkeling en zoekt daarbij aansluiting met het veld.
In 2019 zijn er verschillende workshops gegeven en bijgewoond in het veld.
Zowel in Nederland, als in het buitenland.

13
GGW Trainers

1
Programma 
Comeback!

trainer
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SJI heeft het boekjaar 2019 met een negatief resultaat
van € 63.290 afgesloten. Begroot was een positief
resultaat van € 738. 

Toelichting baten en Lasten
BATEN
De totale baten zijn met € 35.219 toegenomen van 
€ 727.251 in 2018 tot € 762.470 in 2019. Dit is een
stijging van circa 4,85%. De totale baten lieten ten
opzichte van de begroting 2019 een nadelig verschil
zien. De baten waren voor 2019 begroot op € 1.212.368.
Dit betekent dat de baten € 82.549 zijn achtergebleven
op de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt
doordat er in de begroting voor € 35.000 voor fund -
raising is opgenomen en niet is binnengehaald, en de
omzet EU is achter gebleven. De omzet MDFT NL is
bijna met 4% toegenomen.

MDFT NL 
• In de opleidingsronde van oktober is een groep

cursisten gestart waarvan de samenstelling van 
de groep anders was dan begroot. Er zijn meer
cursisten gestart, maar minder teams. Dit verklaart
een verschil van € 15.497. 

MDFT EU 
Begin 2019 werd al snel duidelijk d  at de begroting 2019
voor het buitenland niet gehaald zou worden. Voor het
niet halen van de begroting zijn twee redenen:
• Estland heeft het opleiden van een extra therapeut

en supervisor uitgesteld. 
• Van een aantal landen, die in de begroting waren

opgenomen is nooit een concreet Business develop -
ment traject beschreven. De kans dat deze omzet
ook zou worden gerealiseerd, was vrijwel nihil. 

Overige omzet; 
onderwijs, LVB, GGW en overige opdrachten
De overige omzet is in 2019 met € 105.054 hoger dan in
2018 met € 22.672. Ten opzichte van de begroting is er
echter sprake van een negatief resultaat van € 28.152. 
Er was voor 2019 een bedrag van € 133.206 begroot. 

Onderwijs
Veel tijd en inzet van 1 fte is de afgelopen jaren gegaan
naar de ontwikkeling en in de markt zetten van een
module voor het onderwijs. 

Gezinsgericht werken (GGW) – JJI’s en JeugdzorgPlus
De opleiding GGW is in 2019 afgenomen door 1
organisatie. De uitgangspunten van Gezinsgericht
werken kunnen zich echter verheugen in toenemende
belangstelling van de beide ministeries en van
organisaties. Besloten is daarom om in 2020 deze
opleiding te actualiseren en vervolgens te gaan
aanbieden, ook aan organisaties die niet behoren 
tot de JJI’s en JeugdzorgPlus. 

Financiën 
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Lasten
Personeelskosten
De personeelskosten zijn licht gestegen van € 987.978
in 2018 naar € 993.962 in 2019. De stijging komt door: 
• Incidentele kosten voor werving & selectie.
• De verhoging van het uurtarief voor de externe

trainers waarmee ook de kosten voor hun reistijd
zijn gestegen.

Desondanks is SJI ten aanzien van de personeelskosten
ruim binnen begroting gebleven (€ 1.033.274). Dat komt
o.a. doordat:
• 3 medewerkers de organisatie hebben verlaten, die

niet zijn vervangen. 
• Bij het monitoren van de cursisten gewerkt werd

met externe inhuur. Het bleek efficiënter en goed -
koper om voor de monitoring iemand (tijdelijk)
intern aan te stellen.  

Huisvestingskosten
De huisvestingslasten zijn nagenoeg gelijk gebleven;
van € 37.918 in 2018 naar € 37.873 in 2019. Dit komt,
ondanks de hogere huur t.o.v. 2018, door een verreke-
n ing van een oude huurnota uit 2018.

Verkoopkosten
De verkoopkosten zijn afgenomen van € 60.545 in 2018
naar € 55.840 in 2019. Er zijn minder sales-/marketing -
kosten gemaakt en ook is er niet meer geïnvesteerd in
de website. Deze wordt in 2020 aangepast. SJI heeft 
€ 4.610 minder kosten gemaakt dan voor 2019 was
begroot.

Algemene kosten
De algemene kosten zijn gedaald van € 105.588 in 2018
naar € 96.931 in 2019. Voor 2019 was een bedrag
begroot van € 54.720. Er is een bedrag van € 35.955
uitgegeven aan organisatie advieskosten. De juridische
kosten waren hoger vanwege het contract voor de
nieuwe directeur-bestuurder en vaststellingsovereen -
komsten van vertrekkende medewerkers. Er zijn ook in
2019 geen betalingsproblemen. 

Vermogensbeheer
Het vermogen staat ter vrije beschikking van de
stichting. Ook in 2019 is er sprake van een defensief
vermogensbeheer. Gezien de huidige vermogens -
positie 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 dooront wik ke -
ling en ondersteuning van bestaande modules en
toepassingen. Daarnaast wordt een gedeelte van het
vermogen ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen. In 2019 zou de Raad van Bestuur samen
met de Raad van Toezicht de reserves onder de loep
nemen om te kijken of het gehanteerde beleid nog
steeds van toepassing is op de situatie van SJI. Dit is er
in 2019 niet van gekomen vanwege een directie -
wisseling. 

MDFT NL

MDFT EU

Overige NL + EU

€ 200.000,-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

€ 400.000,-

€ 200.000,-

€ -

€ 400.000,-

€ 600.000,-

€ 800.000,-

€ 1.000.000,-

€ 1.200.000,-

€ 1.400.000,-

      *  Overige cursussen NL wordt vanaf 2015 gesplitst

     **  Inclusief schenkingen tot en met 2014. Sinds 2015 is er geen zicht op nieuwe schenkingen

   ***  Cijfers 2020 zijn begrote cijfers

Cijfers in beeld

Omzet 2019 MDFT NL + MDFT EU
+ overig NL + EU
Totale omzet € 1.129.819

MDFT NL

Service NL

Overige NL

Scholen

GGW

LVB

MDFT EU

Service EU

Overige EU

23%

10%

67%

Omzet 2019 MDFT NL + MDFT EU
+ overig NL + EU
Totale omzet € 1.129.819

Omzet Kosten ResultaatReflectie en vooruitkijken €
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€ 200.000,-

€ -

€ 400.000,-

€ 600.000,-

€ 800.000,-

€ 1.000.000,-

€ 1.200.000,-

€ 1.400.000,-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

      *  Cijfers 2020 zijn begrote cijfers

Omzet opbouw €

Opleiding NL

GGW (JJI) trainingen en cursussen

Overige opdrachten NL

Opleiding EU

LVB module en workshops

Overige opdrachten EU

Service-overeenkomsten

Cursussen NL

Schenkingen

Scholen cursus

Cursussen EU

Kostenstructuur Stichting Jeuginterventies %

Overige kosten

Ontwikkelingskosten

Kantoorkosten

Verkoopkosten

Huisvestingskosten

Personeelskosten direct

Personeelskosten indirect

18 19

Vooruitblik  2020



Samenvattend:
We ontwikkelen onze visie op opleiden en life long
learning verder. Op basis daarvan ontwikkelen we state-
of-the-art modules en vormen van informatievoorziening
die aansluiten op de individuele behoeften van
professionals, de laatste wetenschappelijke
ontwikkelingen én de veranderende zorgvragen in de
alledaagse praktijk. We optimaliseren onze opleidingen
MDFT en GGW en verbreden ons aanbod. Een
monitorinstrument voor MDFT zal gereed zijn en onze
wetenschappelijke adviesraad zal zijn opgericht. Het
aantal landen waarin wij actief zijn als opleidingsinstituut
zal groeien, evenals het aantal samenwerkingspartners.

Gebeurtenissen na Balansdatum
Conform richtlijn 400 “Bestuursverslag” van de Raad voor
de Jaarverslaggeving dienen wij aan te geven welke
gebeurtenissen in 2020 van invloed kunnen zijn op het
financiële eindresultaat in 2020.

Corona
De uitbraak van het Corona virus heeft in de loop van
december 2019 in China plaatsgevonden. De wereld-
wijde verspreiding en de daarbij behorende gevolgen en
overheidsmaatregelen waren per jaareinde 2019 nog niet
aan de orde en niet van invloed op de activiteiten van
SJI. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn
derhalve niet in de jaarrekening over kalenderjaar 2019
verwerkt.

Vanwege de Coronacrisis werken we in hoge mate
vanuit huis sinds 16 maart 2020. Hier zal voorlopig
nog geen einde aan komen. De maatregelen vanwege
Corona zorgen ervoor dat face-to-face contacten maar
zeer beperkt mogelijk zijn. SJI heeft daarom in hoog
tempo trainingsmogelijkheden en begeleiding op afstand
gerealiseerd. Dat wordt op verschillende manieren vorm
gegeven, passend bij de trainer, cursisten en organisaties.
Hierbij houden we nauwlettend de kwaliteitseisen,
behorende bij de opleidingen, in de gaten.

Het feit dat we waarschijnlijk voor de middellange termijn
minder kunnen reizen en op afstand moeten gaan
opleiden heeft geleid tot de volgende maatregelen:

1. De klassieke MDFT opleiding wordt in opzet aangepast.

Er zullen minder klassikale bijeenkomsten zijn. Het aantal
individuele begeleidingsmomenten en ondersteunings-
mogelijkheden op afstand (online) wordt vergroot.

2. Het primair proces wordt in 2020, op basis van de
nieuwe opzet MDFT, slimmer ingericht.

Overige gebeurtenissen na Balansdatum
Wij voorzien momenteel een daling in het aantal teams
dat gaat starten met MDFT. Op grond van het hoge
verloop in de sector van de gespecialiseerde jeugdzorg,
zal er minder met teams tegelijk worden ingeschreven.
Daarnaast voorzien we een daling in het aantal
professionals dat start met MDFT. De druk op
jeugdzorgprofessionals, sinds de verscherpte maatregelen
van het Kabinet, is zeer hoog opgelopen. Die druk is het
meest hoog waar de maatregelen diep ingrijpen: in
gesloten settingen, zoals JJI’s,
jeugdzorgplusvoorzieningen en residentiële
voorzieningen. Hoe groot die daling zal zijn is onvoor-
spelbaar. Twee organisaties hebben inmiddels hun
contract met SJI beëindigd. Financiële gevolg hiervan is
een daling van de begrote omzet met € 14.000,- voor
2020 en € 28.000,- voor 2021.

In feite is ons antwoord daarop: het versnellen van onze
strategie-uitvoering. Wij denken deze daling op te vangen
door minder indirecte (personeels) kosten te maken en
MDFT bij nieuwe klanten uit te voeren. Wij blijven kritisch
kijken naar de hoogte van de kostprijs.

Tevens gaan we in 2020 de opleiding Gezinsgericht
Werken breed aanbieden. Deze opleiding is geschikt voor
organisaties in de jeugdhulp maar ook in de jeugd-GGZ
en voor wijkteams. De twee verantwoordelijke ministeries
voor deze sectoren hebben aangegeven in diverse
beleidsnotities, dat Gezinsgericht werken de toekomst
heeft. 

Met alle inzet en energie die we gezamenlijk ontwikkelen,
met stakeholders en klantorganisaties in binnen- en
buitenland, werken we door aan de verdere ontwikkeling
van het gedachtegoed rond Systemisch werken. Met één
intentie: opleiden en kennis verspreiden van systemisch
werken in de jeugdhulp als onze bijdrage aan de veilige
en gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun
gezinnen.

Het jaar 2019 was voor SJI een omslagjaar. Die omslag is
niet zichtbaar in het negatieve financiële eindresultaat,
hoewel het eindresultaat veel forser negatief was uit-
gevallen, als er geen sprake was geweest van een
omslag. Over welke omslag hebben we het dan? SJI
zoekt de omslag niet zozeer in groei en omzetverhoging,
maar in onderscheiden van diensten in kwaliteit, op
gebied van visie en positionering. Een gezond bedrijfs-
resultaat en eventuele groei moeten het resultaat zijn
hiervan zijn en niet het doel.

Voor 2020 heeft team SJI zich de volgende
doelstellingen gesteld:
• De basis van de organisatie moet op orde zijn
• Ontwikkelen van diensten, verbeteren klantrelaties en

ontwikkelen partner relaties
• Attractief en effectief opleiden
• Kennis ontwikkelen

Basis op orde
De basis van de organisatie was niet op orde. Er zijn
teveel processen en er ontbrak sturing. Dat willen we
gaan ondervangen en verbeteren door:
• Projectmatig werken in te voeren
• Strakkere planning & control cyclus in te voeren en

processen lean & mean in te richten
• Invoeren van riskmanagement
• Groeien naar focus op klant en markt (outside - in)
• Ontwikkelen branding en profilering
• Business strategie te beschrijven

Business development en innovatie
• We gaan planmatig en op basis van interne gegevens,

klantgesprekken, audits en jaargesprekken, bepalen
waar en welke kansen we omzetten in diensten en
producten, die we vervolgens met anderen
ontwikkelen. Wat heeft dat voor gevolgen op onze
activiteiten:

• Uitbreiden van bestaande producten bij bestaande
klantgroep (-en)

• Verdiepen en verbeteren samenwerking met
strategische partners om samen meer impact te
bereiken met MDFT en GGW (co- creatie)

• Bestaande producten bij meer nieuwe klanten
(partners) implementeren

Interne innovatie:
• Ontwikkelen van een uniform CRM- systeem en terug

naar MS Office
• Nieuwe huisstijl en nieuwe positionering
• Ontwikkelen kennisnetwerk en relatienetwerk van

klanten en externe trainers
• Opleidingsbeleid ontwikkelen

Attractief en effectief Opleiden
MDFT is aan herziening toe. De opleiding is in Amerika
geëvolueerd en aangepast aan de huidige maatstaven en
eisen voor opleiding. We gaan hun ervaringen gebruiken.
Daarom zetten we in 2020 vol in op:

• MDFT vernieuwen en blended vormen ontwikkelen,
waarde toevoegen aan de serviceovereenkomst.

• Inspelen op de wens van vrijgevestigde therapeuten
en psychologen om meer te leren over   MDFT, zodat
zij de uitgangspunten kunnen toepassen in eigen
praktijk.

• Inspelen op life long learning door:
    - Het thema Gaming Disorders uit te werken en toe     
    te voegen aan productportfolio
    - Verdieping MDFT voor supervisoren te ontwikkelen
    - Thema Verslaving meer aandacht te geven
    - GGW verbeteren en een GGW module voor wijk-       
    teams ontwikkelen

Kennis ontwikkelen en verspreiden
• Wij willen de kennis en meerwaarde van systemisch

werken meer zichtbaar maken door o.a. weten-
schappers aan ons te binden met kennis en inzet van
hen bij onze activiteiten.

• We willen de kennis over systemisch werken delen
zodat we bereiken dat meer organisaties gaan werken
met effectieve en systemische interventies.

Overig
• Het ondertekenen van een nieuw contract met MDFT

International.
• De herbeoordeling van MDFT in de databank

Effectieve Jeugdinterventies. De databank Effectieve
    Jeugdinterventies bevat 233 programma’s voor hulp    
    bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn        
    door een onafhankelijke erkenningscommissie             
    beoordeeld. De beoordeling blijft 5 jaar geldig en die   
    van MDFT loopt af in mei 2021. Wij willen daarom        
    starten met dit herbeoordelingstraject in 2020.

Vooruitblik 2020 
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BALANS per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

                                                                                             2019                      2018
                                                                                                    €                            €
Activa
Materiële vaste activa
   Inventaris                                                                        31.300                    12.738

Vlottende activa 
  Debiteuren                                                                      14.467                  111.665
  Overige vorderingen en overlopende activa                10.783                  20.006
  
  Liquide middelen                                                         787.849                  917.369

Totaal                                                                              844.399               1.061.778 

Passiva

Stichtingsvermogen
  Reserve                                                                         488.334                 551.624 

Kortlopende schulden
  Crediteuren                                                                    18.524                    19.512 
  Overige schulden en overlopende passiva                 337.541                 490.642

Totaal                                                                              844.399               1.061.778 

Jaarrekening 2019

                                                                                                                    Begroting
                                                                                             2019                      2019                       2018
                                                                                                    €                            €                             €
Baten
  Omzet MDFT NL                                                          762.470                 739.882                   727.251
  Omzet MDFT EU                                                          262.295                 304.280                   300.134
  Overige omzet                                                             105.054                 133.206                    82.382
  Schenkingen                                                                           -                   35.000                      1.000

Totaal                                                                            1.129.819               1.212.368                1.110.766 

Lasten
  Personeelskosten                                                         993.962               1.033.274                   987.978 
  Huisvestingskosten                                                        37.873                   43.052                     37.918
  Verkoopkosten                                                              55.840                   60.450                    60.545
  Kantoorkosten                                                                 2.530                     2.534                       4.051
  Ontwikkelingskosten                                                              -                   15.000                              -
  Algemene kosten                                                           96.931                   54.720                  105.588
  Afschrijvingskosten                                                          6.198                     2.600                      2.296

Totaal                                                                            1.193.334               1.211.630                1.198.376 

Exploitatieresultaat                                                         63.515-                        738                   87.610-
  

Financiële baten en lasten
  Rente opbrengsten                                                             225                             -                        201-

Resultaat                                                                          63.290-                        738                    87.811-

Zie voor een analyse van de cijfers tussen Resultaten 2019 en Begroting 2019 de verklaringen in 

Hoofdstuk Financiën, Toelichting baten en lasten.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019BALANS 2019 
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                                                                                             2019                      2018
                                                                                                    €                            €
Materiële vaste activa
Inventaris
  Boekwaarde begin boekjaar                                          12.738                     4.839
  Investeringen                                                                 24.760                   10.195
  Afschrijvingen boekjaar                                                  6.198                     2.296

Boekwaarde per 31 december                                        31.300                   12.738  

Vlottende activa
Debiteuren
  Te vorderen per 31 december                                       14.467                 111.665  
  De voorziening voor dubieuze debiteuren is nihil.

Overige vorderingen en overlopende activa
  Te ontvangen rente                                                            183                        372  
  Overlopende activa                                                       10.600                   19.634

                                                                                           10.783                  20.006  

Liquide middelen
Betreft de volgende rekeningen:
  ABN/AMRO nr 42.05.50.747                                         133.777                   38.591  
  ABN/AMRO nr 54.98.18.456                                               866                       866 
  ABN/AMRO nr 42.36.62.422                                          60.507                 260.451
  SNS nr 85.97.61.444                                                     592.699                  617.461

Totaal per 31 december                                                 787.849                 917.369  
  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

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.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
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Resultaatbestemming
Het resultaat is in overeenstemming met de statutaire
bepalingen onttrokken aan de reserves.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Licentie
De stichting heeft 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. 

MDFT International heeft per 20 oktober 2017 met een
opzegtermijn van 1 jaar de licentieovereenkomst
opgezegd, deze zou aflopen op 20 oktober 2018. Deze
is in mei 2019 verlengd tot 30 juni 2020. Uitgangspunt
van beide partijen is om te komen tot een nieuwe
overeenkomst. De gesprekken zijn gestart en zullen
vervolgd worden in 2020. De raad van Toezicht bereidt
momenteel de voorwaarden voor het nieuwe contract
voor met de bestuurder.

                                                                                             2019                      2018
                                                                                                    €                            €
Reserve
  Stand per begin boekjaar                                            551.624                  639.435
  Dotatie uit resultaat boekjaar                                     (63.290)                  (87.811)

Stand per 31 december                                                 488.334                 551.624   

Kortlopende schulden
Crediteuren
  Diverse crediteuren per 31 december                          18.524                   19.512  

Overige schulden en overlopende pasiva
  Te betalen belastingen en sociale premies                   39.115                   50.849   
  Te betalen vakantiedagen                                               9.647                   15.243  
  Te betalen vakantiegelden                                             19.337                   19.092
  Te betalen accountantskosten                                      10.830                   10.830 
  Te betalen overige kosten                                             19.083                  110.221
  Academische Werkplaats 
  Forensische zorg voor Jeugd                                                 -                             -
  Vooruitontvangen omzet                                            239.529                 284.407

Totaal per 31 december                                                 337.541                490.642  
  

                                                                                             2019                      2018
                                                                                                    €                            €
OMZET
Omzet MDFT NL
  Gecontracteerde opdrachten opleiding MDFT          618.340                 591.831 
  Service contracten                                                       144.130                 135.420 

Subtotaal                                                                         762.470                 727.251   

Omzet MDFT EU
  Gecontracteerde opdrachten opleiding MDFT         226.405                260.806 
  Overige contracten                                                       35.890                   39.328 

Subtotaal                                                                         262.295                 300.134  

Overige omzet
  Cursussen en workshops                                                       -                            - 
  Scholen / cursussen                                                        3.038                   10.063 
  GGW Cursussen                                                               7.422                   20.461 
  LVB module en workshops                                                    -                   22.395 
  Overige opdrachten                                                      94.594                   28.863 
  Scholing Symposia                                                                  -                       600 
  Mutaties voorziening                                                              -                            -  

Subtotaal                                                                         105.054                   82.382  

Schenkingen
  Schenkingen                                                                           -                     1.000

                                                                                                   -                     1.000  

Totale baten                                                                 1.129.819              1.110.766   
  

STICHTINGSVERMOGEN TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
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                                                                                             2019                      2018
                                                                                                    €                            €
Personeelskosten
  Personeelskosten indirect                                            531.165                 589.817 
  Detachering indirect                                                               -                   13.869 
  Sales en reiskosten                                                         17.263                   26.015 
  Diverse kosten                                                                17.385                   21.087 

Subtotaal                                                                         565.813                 650.788    

  Personeelskosten direct (Inhouse Trainers)                157.196                 154.460 
  Sales en reiskosten                                                         11.584                   12.734 
  Diverse kosten                                                               22.540                     7.935 

Subtotaal                                                                         191.320                 175.129   

  Directe kosten (externe Trainers NL & EU Raters)        220.374                 152.281 
  Sales en reiskosten                                                         16.455                     9.780 
  Diverse kosten                                                                         -                            - 

Subtotaal                                                                         236.829                 162.061   

Totale personeelskosten                                               993.962                 987.978   

Huisvestingskosten
  Huur                                                                               22.841                   24.789 
  Servicekosten                                                                 12.122                     6.674 
  Overige huisvestingskosten                                            2.769                     6.274 
  Consumpties op de werkplek                                            141                        181 

Totale huisvestingskosten                                               37.873                    37.918    

Verkoopkosten
  Saleskosten                                                                          749                     5.710 
  Advertisements/Mediakosten                                        17.953                   15.855 
  Website & onderhoud                                                      2.251                     5.869 
  Zaalhuur & catering                                                       22.842                   18.696 
  Honoraria sprekers                                                           3.143                        751 
  Congressen en symposia                                                2.667                     4.310 
  Materiaal                                                                           6.235                     9.354 
  Door te belasten kosten                                                         -                            - 

Totale verkoopkosten                                                      55.840                  60.545  
  

                                                                                             2019                      2018
                                                                                                    €                            €
Kantoorkosten
  Office kosten                                                                       275                     2.645 
  Printer Curium                                                                 2.255                     1.406 

Totale kantoorkosten                                                        2.530                     4.051     

Ontwikkelingskosten
  Onderzoek                                                                               -                            -  

Totale ontwikkelingskosten                                                      -                            -     

Algemene kosten
  Verzekeringen                                                                     740                        715 
  Salarisadministratie Accountantskantoor 
  Drs. P.O. Basters B.V.                                                         3.122                     2.827 
  Juridische- en advieskosten                                          11.167                    14.413 
  Organisatie- en Advieskosten                                       35.955                     9.168 
  Accountancy                                                                   17.106                   14.853 
  Raad van Toezicht                                                           4.326                     5.969 
  Telefoonkosten                                                                   618                        295 
  IT kosten & computers                                                   21.317                   29.437 
  Bankkosten                                                                         585                       442 
  Overige kosten                                                                   720                     1.323 
  Jubileumkosten                                                                      -                   25.253 
  Accreditatie                                                                      1.275                        893  

Totale algemene kosten                                                  96.931                105.588   

Afschrijvingen
  Afschrijvingen                                                                  6.198                     2.296   

Totaal afschrijvingen                                                         6.198                     2.296     

Totale lasten                                                                 1.193.334              1.198.376    

Financiële baten en lasten
  Rente spaarrekening                                                       (225)                        201  

                                                                                             (225)                        201   
  

KOSTEN
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We optimaliseren onze opleidingen
MDFT en GGW en verbreden ons aanbod

Een monitorinstrument voor MDFT zal gereed zijn en
onze wetenschappelijke adviesraad zal zijn opgericht.

Het aantal landen waarin wij actief zijn als
opleidingsinstituut zal groeien, evenals het aantal
samenwerkingspartners. Dit alles met maar één

intentie: opleiden en kennis verspreiden van
systemisch werken in de jeugdhulp zien wij als onze
bijdrage aan de veilige en gezonde ontwikkeling van

kinderen, jongeren en hun gezinnen.

SJI in 2020

Vaststelling en goedkeuring
Ondertekening door Raad van bestuur en Raad van
Toezicht. De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening
vastgesteld in haar vergadering van 13 mei 2020.
De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening goed-
ge keurd in haar vergadering van 13 mei 2020.

Overige gegevens

Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende
pagina.
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Bezoekadres
Oude Vaartweg 2
2343 JD Oegstgeest

Stichting
Jeugdinterventies

OPLEIDINGSINSTITUUT

www.stichtingjeugdinterventies.nl
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Registratie en accreditatie 


