
Om iedereen met psychische problemen te kunnen helpen heeft Fonds Psychische Gezondheid in 
2016 samen met Korrelatie en Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de koepel van cliënten- en 

familieorganisaties in de ggz MIND opgericht.

Samen zijn we MIND, hét aanspreekpunt in Nederland voor psychische gezondheid.
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Psychisch gezond zijn: het lijkt misschien een vanzelfsprekendheid, maar 
helaas zijn er ruim 700.000 mensen in Nederland die een dagelijkse strijd  
voeren met psychische problemen. Mensen waarbij je aan de buitenkant niets 
ziet maar die zich diep ongelukkig voelen. Die worstelen met angsten, wanen, een  
depressies of zelfs gedachten aan de dood. Jongeren die door psychische  
problemen gepest worden, zichzelf beschadigen en/of noodgedwongen stoppen 
met school. En ouders, familie en vrienden die zich onmachtig voelen, omdat zij 
hun depressieve (klein-)kind of vriend(in) niet kunnen helpen. 

MIND: een krachtige organisatie
De afgelopen decennia heeft Fonds Psychische Gezondheid zich ontwikkeld van 
een klein vermogensfonds naar een organisatie voor fondsenwerving en publieks-
voorlichting over psychische problematiek. In 2011 werd daar de telefonische hulp-
verlening van Stichting Korrelatie aan toegevoegd. Het Fonds en Korrelatie vormen 
samen met het Landelijk Platform Psychische Gezondheid sinds 2016 MIND. Om 
deze intensieve samenwerking met het platform kracht bij te zetten is Marjan ter 
Avest toegetreden tot de directie van MIND Fonds Psychische Gezondheid. Met 
Marjan heeft MIND een bevlogen en inspirerend bestuurder erbij, met 
ruime ervaring in belangenbehartiging en fondsenwerving. Anno 
2017 staat MIND voor een krachtige organisatie die opkomt voor 
mensen met psychische problemen en die strijdt voor een  
samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen. 

Depressiepreventie
MIND verbindt organisaties en mensen met én zonder psychische 
kwetsbaarheid. Samen stimuleren we preventie, vernieuwing en 
onderzoek. Op de vierde conferentie van ‘Alles is gezondheid…’ 
ondertekenden MIND en de Depressie Vereniging samen met 
Minister Schippers en 17 andere betrokken partijen een intentie-
verklaring om depressiepreventie te ondersteunen. MIND en de 
Depressie Vereniging spreken hiermee de ambitie uit om het aan-
tal mensen met een depressie in de komende 10 jaar fors te laten 
afnemen. 

Focus op jongeren 
MIND richt zich vanaf 2016 nadrukkelijk op preventie van 
psychische problemen bij jongeren. Bij veel jongeren is er te  
weinig kennis over psychische problemen. Klachten herkennen  
is daarom lastig, laat staan erover praten en op zoek gaan naar hulp. 
In ons scholenprogramma, de MIND Young Academy, worden de lessen door  
jonge rolmodellen (ervaringsdeskundigen) gegeven. Ze geven veel aandacht aan 
het herkennen, erkennen en hulp zoeken bij psychische problemen. In 2017 is 
een plan gemaakt om dit programma landelijk uit te rollen.
 

Voorwoord

Inhoudsopgave
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                  De Missie van MIND
MIND is een onafhankelijke maatschappelijke beweging die stem geeft aan 
mensen met psychische kwetsbaarheid. We zijn hét aanspreekpunt in Nederland 
voor alle maatschappelijke vragen rond psychische gezondheid. MIND zorgt er 
voor dat mensen er niet alleen voor staan. We beantwoorden vragen en bieden een 
platform voor het delen van kennis en ervaringen. 

MIND verbindt organisaties en mensen met en zonder psychische kwetsbaar-
heid. Samen stellen we de nationale agenda op voor een betere psychische  
gezondheid en betere participatiemogelijkheden in de samenleving. We stimuleren 
preventie, vernieuwing en wetenschappelijk onderzoek. 

We werken door, voor en met mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, hun naasten en iedereen die zich bij ons 
werk betrokken voelt als ervaringsdeskundige, ambassa-
deur, vrijwilliger of donateur. Vanuit de overtuiging dat ie-
der mens ertoe doet.

De Visie van MIND
MIND heeft een samenleving voor ogen waar mensen 
open durven te zijn over psychische kwetsbaarheid. Want 
vroeg of laat krijgt iedereen hiermee te maken, in zijn eigen 
leven of in zijn directe omgeving. Op dat moment is het 
belangrijk om te kunnen terugvallen op mensen met een 
open mind. 

MIND wil een samenleving die investeert in psychische  
gezondheid. Een samenleving die eigen kracht en diversiteit 
omarmt en waar mensen met psychische kwetsbaarheid gelijke kansen heb-
ben om te participeren en zich te ontplooien. Een samenleving waar vertrouwde 
steun en passende zorg dichtbij zijn en gemakkelijk te vinden. 

MIND streeft naar een geestelijke gezondheidszorg waarbij deskundigheid 
en compassie hand in hand gaan. Waarbij het gaat om het herstellen van 
mensen in plaats van het genezen van ziekten en waar naastbetrokkenen  
steun en erkenning krijgen om overeind te blijven en hun onmisbare rol te 
vervullen. 

Zo wil MIND de psychische gezondheid van Nederland verbeteren, samen 
met u. Want met elkaar maken we het verschil.”

In het kader van de week van de prestatiedruk heeft MIND in 2017 het Stress to 
Impress evenement georganiseerd met als doel jongeren ontspannen het nieuwe 
studiejaar te laten beginnen. Met meer dan 500 studenten was Stress to Im-
press compleet uitverkocht. Een duidelijk signaal dat prestatiedruk enorm leeft  
onder jongeren.

MIND strijdt voor goede zorg
MIND komt op voor de belangen van mensen met psychische problemen en 
hun naasten. We strijden tegen de lange wachtlijsten in de ggz. Het mag niet 
zo zijn dat mensen die ziek zijn soms een half jaar tot een jaar moeten wach-
ten op een behandeling van bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater. We 
hebben hiervoor in 2017 op krachtige wijze aandacht gevraagd bij een groot 
Nederlands publiek. Met onze actie Last Man Standing stonden 110 deel-
nemers zo lang mogelijk op een paal in het Markermeer. Hiermee visualiseerden 
we het benauwende en beangstigende effect van een lange wachtlijst. Het  
evenement kreeg landelijk veel aandacht. Dit succes heeft er mede toe geleid 
dat er een aanpak is gekomen om de wachtlijsten terug te dringen onder leiding 
van de staatssecretaris van VWS. 

Speciale dank!
MIND heeft als motto: “samen verbeteren we psychische 
gezondheid in Nederland”. Iedereen die zich bij ons werk 
betrokken voelt als ervaringsdeskundige, ambassadeur, 
vrijwilliger of donateur is van harte welkom! Samen bou-
wen we verder aan MIND: met elkaar, voor elkaar en door 
elkaar kunnen we nog meer betekenen voor alle mensen 
die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid 
in Nederland. 

Dankzij onze donateurs, de Vriendenloterij, de Nederlandse  
Loterij en andere financiers is het MIND Fonds Psychische 
Gezondheid gelukt de inkomsten in 2017 grotendeels te 
bestendigen. En we slagen er ook nog steeds in driekwart 
van de inkomsten te besteden aan ons goede werk: publieks-
voorlichting en het bevorderen van goede zorg en onderzoek. 

Op deze plek willen we alle mensen bedanken die hieraan 
hebben bijgedragen. Uw stem, uw steun en inzet maken het 

verschil nu en in de toekomst!

Marjan ter Avest en Ronald Gorter, directie MIND Fonds Psychische Gezondheid
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Testimonials MIND Young Academy

Docenten

‘’ Een groot aantal leerlingen heeft veel aan z’n hoofd. Dit is de laatste jaren alleen 
maar toegenomen. Hoe dit komt, durf ik niet te zeggen, maar veel van onze 
studenten komen uit gebroken gezinnen.’’

‘’ Ik merk dat de psychische gesteldheid van mijn leerlingen de laatste jaren ach-
teruit gaat, maar ik weet niet goed hoe dit precies komt. Ik heb niet de juiste 
tools in handen om de leerlingen te bieden wat zij denk ik nodig hebben.’’

Peer educators

‘’ Je mag eigenlijk niet denken dat psychische mensen mentaal zwak zijn, want 
zolang de omstandigheden er zijn kan íedereen het ontwikkelen. En dat is pre-
cies wat de leerlingen na de lessen inzagen.’’

‘’ De reacties op mijn verhaal had ik niet verwacht. Heel volwassen en betrokken. 
Zo schattig dat ze dan ook vragen hoe het nu met me gaat. Ze waren oprecht 
bezorgd. Je merkt dan echt dat je een band met de klas hebt opgebouwd’’

‘’ Na ons persoonlijk verhaal deelden steeds meer leerlingen informatie over per-
sonen uit hun eigen directe omgeving. Dit was voor de klas en ook de docent 
een eyeopener. Iedereen heeft er in meer of mindere mate mee te maken.’’

Leerlingen/studenten

“Jij geeft de woorden aan de gevoelens die ik ervaar.”  3e jaars vmbo-tl leerling

‘’ Ik vertel mijn problemen liever aan een onbekende. Die gaat niet ontkennen 
wat je zegt. Zo van: nee jij bent helemaal niet zo. Jullie begrijpen problemen, 
omdat je ze zelf ook hebt gehad. Dat praat makkelijk.’’ 1e jaars mbo 2 student, 
tegen peer educator
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Voorlichting en communicatie
MIND Fonds Psychische Gezondheid wil bijdragen aan de verbetering van de 
psychische gezondheid van mensen in Nederland. Dat doen wij onder meer met 
onafhankelijke en betrouwbare publieksvoorlichting over psychische problemen 
en psychische gezondheid. Over hoe psychische problemen te voorkomen zijn, 
wat je eraan kunt doen en hoe ermee om te gaan. Wij willen de openheid over 
psychische problemen bevorderen en begrip kweken voor mensen met chronisch 
psychische problemen. 

Voorlichting door MIND Fonds Psychische Gezondheid bestaat onder andere uit:
• het uitgeven van voorlichtingsmateriaal via onze digitale platforms 
•  het publiceren van artikelen, ervaringsverhalen en interviews in de (sociale) media
• het organiseren en ondersteunen van campagnes en evenementen

Activiteiten en hoogtepunten
Ondertekening Depressiedeal
Op 16 februari 2017, de vierde conferentie van ‘Alles is gezondheid…’ onderte-
kenden de directie van MIND (Ronald Gorter) en de Depressie Vereniging (Nathalie 
Kelderman) samen met Minister Schippers en 17 andere betrokken partijen een 
intentieverklaring om de brede aanpak gericht op depressiepreventie te onder-
steunen. MIND en de Depressie Vereniging spreken hiermee de ambitie uit om het 
aantal mensen met een depressie in de komende 10 jaar fors te laten afnemen. 

Een depressie heeft grote impact op het leven van veel mensen en hun omgeving. 
Zowel MIND als de Depressie Vereniging onderschrijven met deze ‘depressiedeal’ 
dat er in Nederland jaarlijks teveel mensen (onnodig) een depressie ontwikkelen en 
dat er meer aandacht nodig is voor het vroegtijdig signaleren van (risicofactoren die 
leiden tot) depressieve klachten. Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie 
vormt bij deze intentieverklaring het uitgangspunt om te komen tot een sluitende  
zorgketen voor de hoog-risicogroepen: jongeren, jonge vrouwen, huisarts- 
patiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers. 
In de intentieverklaring dragen alle betrokken partijen vanuit hun eigen missie bij aan 
een goede integrale aanpak rondom depressie.

MIND en de Depressie Vereniging streven een samenleving na waarin men-
sen met depressieve klachten openheid, begrip en onderlinge steun ervaren  
om (uiteindelijk weer) te kunnen deelnemen aan de samenleving. Beide orga-
nisaties werken intensief samen op het gebied van publieksvoorlichting via 
www.mindblue.nl, het initiëren van onderzoek, het uitvoeren van projecten en 
het organiseren van lobby. Ook werken de organisaties samen met het ministerie 
van VWS in de campagne Omgaan met Depressie.
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MIND maakt hartenwens Frank mogelijk. 
Fragment uit e-mail: NOODKREET!! 
“Mijn zoontje Frank heeft grote psychische problemen. Depressiviteit, horen 
van stemmen, psychoses waardoor hij al 2 jaar lang van crisisopname naar 
crisisopname gaat. Ziekenhuisopnames vanwege overdosering van medicatie  
doordat artsen niet goed weten hoe ze ons kind kunnen helpen. Observatieop-
names, huilen om papa en mama als hij weer opgenomen is. En als hij thuis is 
(hij gaat al 2 jaar niet meer naar school) vraagt hij ons als ouders hoe lang moet 
ik nog leven pap en mam?  Ik wil dit zo niet meer. Ik ben zo depressief. Ons kind 
lacht niet meer, ons kind LIJDT ja lijdt enorm. Wij zouden hem zo graag eens 
zien lachen, onbezorgd willen zien. Dus mijn man en ik, familie  en vrienden zijn 
stichtingen gaan aanschrijven om de droom van onze zoon uit te laten komen. Hij 
wil zo ontzettend graag in een helikopter over zee vliegen. Een dag een lach .....”

Na het lezen van deze hartverscheurende mail heeft MIND een aanvraag bij het 
VriendenFonds ingediend. Dankzij het VriendenFonds konden we Frank en zijn 
ouders verrassen met een geheel verzorgde helikoptervlucht. Lees hieronder de 
reactie van zijn moeder.
 
Reactie moeder van Frank
“We hebben het Frank zojuist verteld en hij wilde het eerst niet geloven. Hij straal-
de helemaal! We hebben er allemaal echt super veel zin in. Oma gaat ook mee, 
ze sprong (voor zover je met 2 nieuwe heupen nog kunt springen) een gat in de 
lucht. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Dit is een dag met een gouden randje.”

Samenwerking met publiekscampagne  
Ministerie VWS 
Eind september 2016 lanceerde het ministerie van VWS de 
publiekscampagne depressie. De publiekscampagne beoogt 
psychische problematiek bespreekbaar te maken met dit jaar 
depressie als speerpunt De campagne maakt zichtbaar wat een 
depressie is en roept op tot actie: herken de signalen en praat 
erover. www.omgaanmetdepressie.nl. De publiekscampagne 
en het meerjarenprogramma van ‘de depressiedeal’ sluiten op 

elkaar aan, zodat ze elkaar ondersteunen en versterken. 

In 2017 is MIND een van de belangrijkste marktpartijen en gesprekspartners 
geworden voor de ontwikkelingen van de publiekscampagne van VWS. Als  
gespreks- en sparringpartner stond MIND aan de wieg van de reclamecampagne: 
“Hey, het is oké” en de Moodcamp die op 7 februari 2018 is georganiseerd.
 

Nijmeegse Vierdaagse
“Wij hebben het gehaald, de gladiolen  
en het kruisje zijn binnen!” Deze 3 
helden liepen de Nijmeegse Vierdaag-
se om henzelf uit te dagen en om 
awareness voor #MIND te creëren.
 

Utrecht Science Park 
Marathon
Onze 10 km helden! Klaar om in actie 
te komen bij de Utrecht Science Park 
Marathon. Opbrengst voor 
MIND Blue : €5.780,- 
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“  Schaamte over sombere gevoelens is niet nodig, je bent lang niet de enige 
die zich zo ellendig voelt en je hoeft je beslist niet te generen voor het uiten 
van je emoties. Dat is geen zwakte, maar juist een kracht. Dat laten we zien 
in Fountain”. 

“ Wat ‘n dag! En wat een doorzettingsvermogen! Ca. de helft hield het de volle 6 
uur vol! Ik 15 min. minder.”

“ Oók als je partner bent van iemand met psychische klachten word je helemaal 
‘gek’ van die lange wachtlijsten.”

“Ik kwam aan op een plek, waar iedereen gelijk is.”

“ Wat doet dat nu op zo’ n paaltje staan? Een statement maken, openheid creëren, 
bewustwording, verbindingen leggen, netwerken maken dit is niet het eind dit is 
het begin. Het begin van grote veranderingen in de zorg. Patiënten, hulpverleners, 
partners, ouders, scholen,enz. samen” 

“Het leven is niet veel meer dan je 80 jaar op een bolletje begeven.” Bas Haring



Stress to Impress: 
79% van de jongeren ervaart prestatiedruk en 45% van de jongeren is wel eens 
thuisgebleven van school of studie omdat zij oververmoeid of opgebrand waren 
van de stress*.. 
 
Het Stress to Impress event was onderdeel van de Week van de Prestatiedruk 
die MIND samen met To my loved ones organiseerde met als doel jongeren  
relaxed het nieuwe studiejaar te laten beginnen. Meer dan 500 studenten stonden 
28 september rijen dik voor de ingang van de VU. Stress to Impress was com-
pleet uitverkocht. Een heel duidelijk signaal dat prestatiedruk enorm leeft onder 
jongeren. Stefan Groothuis hield een workshop waarin hij prestatiedruk koppel-
de aan bewegen. Vervolgens werd er aan de slag gegaan met het aanpakken 
van stress en prestatiedruk. Filosoof Bas Haring gaf zijn kijk op prestatiedruk om 
de bezoekers te wapenen tegen de prestatiedruk in onze huidige maatschappij. 

De documentaire ‘Stress to Impress’ ging in première en hoogleraar Erik Scherder 
gaf op inspirerende wijze college over de werking van het brein bij stress. Ook 
vertelde hij over de invloed van beweging en muziek op ons brein. Hidde de Vries 
van 7 Day Recharge bracht uiteindelijk de hele zaal in beweging om deze vervol-
gens weer helemaal te laten relaxen met een ontspanningsoefening.  

Last Man Standing: Sta op tegen de wachtlijsten
Op 24 juni stonden 110 mensen op een paal in het Markermeer om aandacht te 
vragen voor de (gevolgen van) de veel te lange wachtlijsten in de ggz, want het 
mag niet zo zijn dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft en vervolgens 
maandenlang of zelfs jarenlang op een wachtlijst terechtkomt. Het was de be-
doeling dat de deelnemers zo lang mogelijk op hun paal bleven staan, om die 
lange wachtlijsten te visualiseren. 

De dag kenmerkte zich door een goede sfeer, saamhorigheid, doorzettings-
vermogen en enthousiasme van iedereen die er was, zowel op de palen als  
in het publiek. En door indrukwekkende verhalen die voorafgaand aan het  
evenement hoorden van mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben 
(gehad) met wachtlijsten in de ggz. Het evenement kreeg veel uitdacht vanuit  
diverse media op televisie (NOS, SBS6), radio (3FM Tussenuur, NPO Radio 1 
Nieuws en co) en vele kranten; vooraf, tijdens én na het evenement. Via social 
media kregen we heel veel positieve reacties en was #lastmanstanding zelfs 
trending op Twitter. 
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Antonie Kamerling Award
Tijdens het Open MIND diner werd de eerste Antonie Kamerling Award uitgereikt. Met 
deze award wil MIND aandacht vragen voor het bespreekbaar maken van psychi-
sche problemen. De award is bedoeld voor de maker van een boek of audiovisuele 
uiting die het afgelopen jaar openheid over psychische problemen heeft bevorderd. 
  
Psychiater en ervaringsdeskundige Menno Oosterhoff heeft de eerste MIND 
Antonie Kamerling Award gewonnen. Hij kreeg deze nieuwe prijs overhandigd 
door MIND-directeur Marjan ter Avest voor zijn boek Vals Alarm. In Vals Alarm 
toont Menno Oosterhoff wat er omgaat in mensen met een dwangstoornis.  
Hij put daarbij niet alleen uit zijn kennis als psychiater, maar ook uit zijn eigen 
ervaringen als dwangpatiënt. 

De andere twee genomineerden waren de documentaires “Emma wil Leven” 
van Jessica Villerius en “Roze Wolk” van Anne-Marieke Graafmans. De prijs 
kwam tot stand na overleg met Antonies vrouw Isa Hoes en zijn familie. Isa zou 
de award eigenlijk ook komen uitreiken, maar op het laatste moment was de 
actrice verhinderd.

Social Run 
Op 22 september deed MIND mee aan de Social Run. 
In team MIND zaten allerlei verschillende  mensen 
met verschillende taken, van ervaringsdeskundige 
tot directeur, van hardloper tot kok, met één doel: 
stigma tegengaan. Dat het MIND-team als laatste 
binnenkwam, mocht de pret niet drukken. Mee-
doen is winnen! Dat blijkt ook uit deze bijzondere 
reactie van Marrit Wisse, deelnemer Team MIND 
(gepubliceerd in haar blog Hersenwandelingetjes): 

Open MIND Dag 

Op woensdag 22 november bouwde MIND de Prodentfabriek in Amersfoort om 
tot festivalterrein. Op het Open MIND Festival was van alles over de mind te  
vinden en vooral veel te beleven! Er waren inspirerende sprekers, zoals auteur 
Heleen van Royen, psychiater Bram Bakker, een debat volgen over actuele 
kwesties in de psychische zorg of meezingen met de pianoman. In tipi-tentjes  
vertelden ervaringsdeskundigen, waaronder Stefan Groothuis, over hun #openup. 
Met theatervoorstellingen van o.a. cabaretière Vera van Zelm, een lachworkshop 
en een markt met alle informatie over je mind was er voor ieder wat wils. Ruim 
700 deelnemers maar liefst trok dit festival.

 

Open MIND Diner
Op de avond van 22 november 2018 organi-
seerden wij het Open MIND Diner om aan-
dacht te vragen voor psychische problemen 
in Nederland en om geld in te zamelen om 
psychische problemen op scholen bespreek-
baar te maken. Het Open MIND Diner vormde 
de afsluiting van het Open MIND Festival.
 
Op een locatie die speciaal voor deze avond 
is omgetoverd tot een sfeervol popup-restau-
rant serveerde een sterrenkok een verrassend 
4-gangen diner  Berget Lewis verzorgde tussen 
de gangen door een spetterend optreden. Aan 
het einde van avond vond een plaats met een 

aantal unieke veilingstukken. 
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Uitgelichte projecten
Financiële steun voor twaalf projecten die regionale  
samenwerking versterken

MIND vindt het belangrijk dat ook de regi-
onale cliënten- en familieorganisaties in de 
ggz mee kunnen praten op lokaal niveau. 
Daarom is in 2017 subsidie verstrekt aan 
projecten die de regionale samenwerking 
tussen cliënten- en familieorganisaties ver-
sterken. Daarnaast gaat het om projecten 
die witte vlekken in het land opvullen. MIND  
Landelijk Platform Psychische Gezondheid 
heeft samen met MIND Fonds Psychische  
Gezondheid in totaal twaalf projecten fi-
nancieel kunnen ondersteunen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het project Zebra’s 
zet zich in een kudde van Stichting Zebra 
Voorlichting Enschede. Zebra zich inzet voor 
het doorbreken van de taboes en stigma’s 
op zelfbeschadiging en het delen van erva-

rings- en herstelverhalen. Zelfbeschadiging voelt vaak als een eenzaam gevecht. 
De boodschap van Zebra is dat je niet alleen bent: “Er zijn meer mensen die dit 
gevecht voeren. Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Ten-
slotte moet je leren om je zelfbeschadiging te erkennen, begrijpen, accepteren 
en op eigen benen gaan staan. En hopelijk leidt dit tot het reduceren (of zelfs 
stoppen) van je zelfbeschadigend gedrag”. Met de subsidie van het Fonds gaat 
Zebra ervaringsdeskundigen trainen om bijeenkomsten te leiden en voorlichting 
te geven en regionale ontmoetingsbijeenkomsten organiseren.

Onderzoek Crisiskaart
De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo 
groot als een bankpas. De kaart geeft informatie hoe je 
kunt handelen in een crisissituatie, welke contactpersonen 
geïnformeerd moeten worden en hoe de kaarthouder ge-
holpen wil worden. De Crisiskaart is de samenvatting van 
een crisisplan, dat wordt opgesteld op het moment dat 
iemand helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op 
het moment dat hij/zij in een (psychische) crisis raakt. Het 
kaartje is er voor iedereen die ooit een crisis heeft meege-
maakt of bang is er ooit (weer) een mee te maken. 

Marjan ter Avest: Alle genomineerden zijn erin geslaagd om meer aandacht te 
vragen voor psychische problemen, zowel met hun uiting als in de media. Wij 
zien dat steeds meer mensen open zijn over hun mentale gezondheid en dat 
vinden wij een goede ontwikkeling. Heb je problemen: praat erover met iemand 
die je vertrouwt, en zoek hulp.”

De Antonie Kamerling Award is een publieksprijs. Het publiek kon een maand 
lang stemmen op de genomineerden waarmee een bijdrage werd geleverd aan 
openheid over psychische problemen. Er zijn bijna 6.000 stemmen uitgebracht.

Hella van der Wijst, een van de adviseurs die MIND hielp bij het selecteren van 
de drie genomineerden: 

“ Menno Oosterhof breekt al lang een lans voor meer openheid over dwangstoor-
nissen. Altijd vanuit het persoonlijke, doch professioneel, beschrijft hij wat het 
is om te leven met een dwangstoornis én wat het betekent voor de omgeving.”

Meer activiteiten van MIND: zie www.mindjaaroverzicht.nl 
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(psychische problemen van A tot Z), MIND Blue (volledig toegespitst op mensen 
met depressie en hun naasten) en MIND Young (jongeren 15 - 25 jaar). Naast 
deze drie websites heeft MIND Fonds Psychische Gezondheid ook nog een 
zogenaamde corporate website, welke informatie biedt over het werk van MIND 
Fonds Psychische Gezondheid. 

Deze vier websites samen hadden in 2017 bijna 1,7 miljoen unieke bezoekers, 
wat net wat meer is dan het bezoekersaantal het jaar daarvoor. Dit aantal werd 
gerealiseerd door organisch zoekresultaat via Google, advertenties via Google, 
verwijzingen via sociale media en samenwerkingen met mediapartners.

E-nieuwsbrief
In 2017 hebben we 16 nieuwsbrieven vanuit MIND Fonds Psychische Gezond-
heid verstuurd. De nieuwsbrief is gevuld met informatie over o.a. events,  
psychische gezondheid, tips, oefeningen en ervaringsverhalen. We hadden in 
2017 gemiddeld rond de 241.000 relaties die onze e-nieuwsbrief ontvingen. 

Dit is een stijging van 24.000 ten opzichte van 2016. De meeste mensen  
schreven zich in voor de nieuwsbrief naar aanleiding van een van de zelftests 
op onze website.

Media
Het aantal interviews op tv en radio en 
publicaties in kranten, tijdschriften en 
websites over MIND en Korrelatie was 
in 2017 hoog en ging over onderwer-
pen als depressie, zelfbeschadiging, 
slaapproblemen, de lange wachtlijsten 
bij de ggz en psychische problemen bij 
jongeren. Ook was er veel aandacht voor 
het MIND evenement Last Man Stan-
ding, de MIND Antonie Kamerling Award, 
de MINDblue Monday Runs en had  
MIND samen met NPO 3FM een cam-
pagne  getiteld #openup, om jongeren 
te stimuleren open te zijn over hun psy-
chische problemen. We hebben in 2017 
onder meer met de volgende media sa-
mengewerkt: 3FM, GGZ Nieuws, Vice, 
Volkskrant, RTL Nieuws, de NOS, Trouw, 
Nu.nl, Koffietijd, Ze.nl, GezondNu, Libelle 
en 7 Days.

Waarom een crisiskaart?
Het doel van de Crisiskaart is om op het moment dat iemand in (psychische) crisis 
is, díe hulp te kunnen bieden die de situatie minder heftig maakt en het herstel kan 
versnellen. In praktijk blijkt dat het opstellen van het achterliggend plan dragers van 
een crisiskaart meer inzicht geeft in hun eigen situatie en daarmee crisissituaties 
ook kan helpen voorkomen. De kaart geeft veel mensen een geruststellend gevoel, 
waardoor ze weer durven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 

Uitrol Crisiskaart in Nederland
De Stichting Crisiskaart Nederland zet zich al geruime tijd in voor een structurele 
implementatie van de Crisiskaart in Nederland. Sinds 2017 werkt MIND samen 
met de stichting en het Schakelteam voor personen met verward gedrag aan het 
project ‘Landelijke uitrol Crisiskaart’. Vanuit dit project verspreiden we kennis 
over de Crisiskaart, stimuleren wij Crisiskaartprojecten en professionaliseren wij 
de inzet van de Crisiskaart. Met als doel om iedereen die daar baat bij kan heb-
ben de mogelijkheid te bieden een Crisiskaart te maken.

Op dit moment gebruiken 1500 cliënten de Crisiskaart en daarom is het 
tijd om zicht te krijgen op de effecten van de Crisiskaart. Met een subsidie 
van MIND Fonds Psychische Gezondheid gaat Sinzer samen met de stich-
ting Crisiskaart Nederland en het Schakelteam onderzoek doen om naar de  
effecten van de Crisiskaart vanuit het perspectief van cliënten en naasten. 
Het gaat dan om het verloop van een crisis, gebruik van ambulante zorg, 
opnames, kwaliteit van leven en maatschappelijk functioneren. Dit onder-
zoek is bovendien de opmaat voor een gedegen monitoring onder nieuwe 
cliënten. 

Doorontwikkeling digitaal platform WijzijnMIND
Inmiddels is het digitale platform van MIND een jaar operationeel. In 2017 heb-
ben we het digitaal platform stap voor stap beter vindbaar gemaakt binnen de 
diverse zoekmachines. Dit hebben we gerealiseerd door techniek en content 
te optimaliseren en door het verbeteren van de inzet van Google Grants. Het 
bezoekers aantal is dan ook structureel en fors toegenomen.

Naast de vindbaarheid hebben we ook het CMS (content management systeem) 
flexibeler en slimmer gemaakt. Zo kunnen we makkelijk nieuwe MIND omgevingen 
zelf aanmaken voor samenwerkingspartners. Ook hebben we MIND Platform 
als website gelanceerd. Deze website vervangt volledig de oude website van 
Landelijk Platform GGZ. In 2017 hebben we de voorbereidingen getroffen om 
Korrelatie te integreren in het digitale platform onder de naam MIND Korrelatie. 
Ook deze website is begin 2018 gelanceerd.

Via de in 2016 geïntroduceerde MIND-website wil MIND Fonds Psychische 
Gezondheid zoveel mogelijk mensen bereiken met voorlichting die speci-
fiek voor hen van toepassing is. Dit doen we via de websites Wij zijn MIND  
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Wetenschappelijk onderzoek en 
(zorg)innovatie 
14 projecten gehonoreerd voor een bedrag van € 151.281
In 2017 zijn we verder gegaan met het vernieuwen van onze werkwijze bij het 
verstrekken van subsidie. We hebben de drie thema’s van 2016 los gelaten 
omdat het geen onverdeeld succes was. Vanwege de samenwerking met MIND 
Landelijk Platform Psychische Gezondheid en het inrichten van MIND hebben we 
dit jaar een beperkt subsidieprogramma uitgevoerd, waarbij de samenwerking  
met het Platform nadrukkelijker op de voorgrond stond. Dit heeft in 2017  
geleid tot twee programma’s: het programma “Versterken regionale stem van  
cliënten- en familieorganisaties” (zie uitgelicht) en het programma “Ondersteuning 
strategieplannen”. Het ging hier om strategieplannen van de lidorganisaties van 
MIND Landelijke Platform Psychische Gezondheid. Verder hebben we nog een 
onderzoek gefinancierd rondom de Crisiskaart (zie pagina 19) en enkele pro-
jecten binnen het Karel Geelen Fonds. Daarnaast hebben we nog een subsidie 
verstrekt aan de lidorganisaties van het Landelijk Platform uit de opbrengsten 
van de actie Last Man Standing. Tot slot is samen met de achterban van het 
Landelijk Platform de MIND Kennisagenda opgesteld. Deze Kennisagenda zal 
in 2018 leidend zijn bij het uit te voeren subsidieprogramma.

MIND Fonds Psychische Gezondheid ontving in 2017 in totaal 138 nieuwe  
aanvragen voor subsidie, waarvan 105 aanvragen direct werden afgewezen. Van 
de overige aanvragen konden 32 aanvragen met de bureauprocedure worden 
afgehandeld. Nieuw hierbij was de inzet van een commissie met ervarings-
deskundigen die de directie geadviseerd heeft bij het programma Versterken 
regionale stem van cliënten- en familieorganisaties. Uiteindelijk werden 14 nieuwe 
aanvragen in 2017 gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 151.281. Dit is 
inclusief de toekenningen uit de Fondsen op Naam.

Als subsidieverstrekker volgt MIND Fonds Psychische Gezondheid alle projecten 
die een financiële bijdrage van ons hebben gekregen. In 2017 stonden in totaal 53 
projecten uit voor een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro. Bij het volgen van deze 
projecten hanteren we een gedegen monitoringsysteem. Alle projecten met een 
looptijd langer dan een jaar leveren voortgangsrapportages aan. Tussendoor is er 
regelmatig telefonisch of e-mail contact met de projectleiders van de projecten. 
In enkele gevallen gaat een projectadviseur op bezoek of komen er mensen van 
de projecten bij het Fonds op bezoek. Ook is er soms contact tussen de project-
leiders en de mensen van de afdeling Marketing & Communicatie en Voorlichting 
van het Fonds. Zo is het Fonds steeds goed geïnformeerd over het verloop van 
de projecten. Bij alle vergaderingen van de Raad van Toezicht staat monitoring 
van de projecten op de agenda. Bijzonderheden over lopende projecten worden 
tijdens de vergadering genoemd en besproken. Ook krijgt de Raad van Toezicht 
elke vergadering de resultaten te zien van de afgeronde projecten.

Social Media
MIND Fonds Psychische Gezondheid is (onder de naam MIND) actief op 
meerdere sociale media, namelijk Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Via 
deze kanalen krijgt MIND veel waardevolle informatie, tips, verhalen en ideeën 
aangereikt en delen we deze met onze volgers. Voor ons is het belangrijk om 
rechtstreeks in contact te staan met de doelgroep en te ervaren hoe zij in het 
leven staan en wat wij voor hen kunnen betekenen. Onze volgers gaan vaak ook 
met elkaar in gesprek op onze social media, waardoor ze elkaar waardevolle 
steun kunnen geven. 

Wij meten het resultaat onder meer aan de hand van het aantal volgers. Het 
aantal volgers via Facebook heeft in 2017 een enorme stijging doorgemaakt: 
van 10.000 volgers in 2016 naar zo’n 92.000 eind 2017. Dit is te danken aan 
de overname van het Facebook account van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP) in februari 2017. Eind 2017 hadden wij daarnaast op Twitter 
rond de 7.500 volgers. Instagram en LinkedIn zijn voor ons nog betrekkelijk 
nieuwe kanalen, hierop werden wij eind 2017 door respectievelijk ruim 1000 en 
ruim 500 mensen gevolgd.  

Jaarverslag 2017 Fonds Psychische Gezondheid Jaarverslag 2017 Fonds Psychische Gezondheid 2322



In 2017 zijn er 20 projecten afgesloten. Hiervan zijn vijftien projecten conform het 
projectplan uitgevoerd en zonder problemen afgesloten. Bij drie projecten werd het 
oorspronkelijke subsidiebedrag naar beneden bijgesteld om verschillende redenen: 
bij twee projecten waren de uitgaven uiteindelijk lager dan oorspronkelijk begroot 
en een project kon maar een beperkt deel van de subsidie goed verantwoorden. 
Bij twee projecten werd de subsidie in zijn geheel niet uitbetaald. Een project kwam  
niet van de grond, omdat de deelnemers vroegtijdig afhaakten. Bij het andere  
project is later besloten tot een gift vanuit het Platform en dus niet vanuit het Fonds. 
Bij deze laatste twee projecten viel de toegezegde subsidie terug naar de  
algemene middelen van het Fonds.

Doordat we alle gesubsidieerde projecten nauwgezet volgen, kunnen we goede 
afspraken maken over naamsvermelding. Samen met de projecten zoeken wij naar 
communicatiemogelijkheden om MIND Fonds Psychische Gezondheid als (mede-)
financier te presenteren. De mensen van de afdeling Marketing & Communicatie 
worden door de projectadviseurs op de hoogte gehouden over de lopende pro-
jecten, zodat zij kunnen beoordelen of projecten hiervoor ingezet kunnen worden. 
Verder besteden we veel aandacht aan de projecten in onze nieuwsbrieven, zodat 
de donateurs goed op de hoogte zijn van de besteding van hun donaties.

Fonds op Naam: Antonia Wilhelmina Fonds  
Dit fonds heeft als doelgroep jongeren met een lichte verstandelijke beperking 
en psychische of gedragsproblemen. Projecten die bijdragen aan een inhoudelij-
ke verbetering van de zorg voor deze jongeren, kunnen vanuit dit fonds gefinan-
cierd worden. In 2017 hebben we geen projecten gefinancierd vanuit het Antonia 
Wilhelmina Fonds.

Fonds op Naam: Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter Fonds
Met dit fonds wordt getracht om het perspectief van (zeer) jonge kinderen met 
een psychiatrische stoornis te verbeteren. Vernieuwende projecten die de gren-
zen weten te doorbreken tussen jeugdzorg, onderwijs, jeugdgezondheidszorg 
en de kinder- en jeugdpsychiatrie worden vanuit dit fonds gefinancierd. In 2017 
hebben we geen projecten gehonoreerd vanuit het Prof. dr. Hart de Ruyter Fonds.

Fonds op Naam: Fundashon Boy Winkel 
Fundashon Boy Winkel geeft financiële steun aan activiteiten voor resocialisatie 
en rehabilitatie van psychiatrische patiënten op Curaçao. Het lukt al enkele jaren 
niet om kwalitatief goede aanvragen te krijgen voor dit Fonds op Naam. Daarom 
zoeken we naar mogelijkheden om het beleid binnen dit Fonds op Naam te wijzi-
gen, zonder de oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen. Helaas heeft 
dit nog niet tot concrete te financieren projecten geleid.

Fonds op Naam: Fonds Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg 
Het Fonds Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) richt zich op de 
verbetering en vernieuwing van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. In 
2017 werd er één aanvraag gehonoreerd vanuit het fonds: het onderzoek “De 
waarde van de Crisiskaart” van Sinzer.

Fonds op Naam: Karel Geelen Fonds
Het Karel Geelen Fonds investeert in lotgenotencontact en zelfhulp in de gees-
telijke gezondheidszorg. Het steunt bij voorkeur vernieuwende initiatieven van 
lotgenoten die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van leven. In 2017 
hebben vier initiatieven vanuit het Karel Geelen Fonds financiering gekregen: 
het symposium ZEER van de Stichting Verlaat Verdriet, het project Vasthouden – 
Loslaten, familieleden GGZ in het theater van stichting Lens Theatermakers, het 
project Training Hulpdiensten van stichting Focus en het project Ouders ervaren 
en deskundig van stichting Ovaal.
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Partners
Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en het Landelijk Platform Psychische 
Gezondheid starten in 2016 met MIND: een landelijke beweging die meebouwt 
aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen naar eigen vermogen – en 
waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij hierbij nodig heeft. In 
het verlengde hiervan spant MIND zich in voor meer begrip en openheid over psy-
chische problemen. MIND werkt hierbij samen met cliënten- en familieorganisa-
ties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. 

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Sinds 2016 werkt het Fonds intensief samen met MIND Landelijk Platform 
Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz). Het platform is de koepelorganisatie  
van 18 cliënten- en familie-organisaties in de geestelijke gezondheidszorg 
en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep 
moeten doen op geestelijke gezondheidszorg. Met de samenwerking in MIND 
willen we meer impact bereiken voor mensen met psychische klachten en hun 
naasten. 

MIND Korrelatie
Sinds 2012 zijn het Fonds en Korrelatie verbonden. Korrelatie, de landelijke 
organisatie voor hulp aan mensen met psychische en psychosociale proble-
men, gaat sinds 2018 verder onder de naam MIND Korrelatie. Hiermee wordt 
de samenwerking met MIND verder verstevigd en de laagdrempelige hulp 
aan jongeren meer onder de aandacht gebracht. 

In het totale ondersteuningsaanbod van MIND fungeert MIND Korrelatie nu als 
expert in preventieve telefonische en online ondersteuning van mensen met psychi-
sche en psychosociale problemen. Het meest zichtbare resultaat van de integratie 
van Korrelatie binnen MIND is de website, die op 20 februari 2018 is gelanceerd. Op  
www.mindkorrelatie.nl is het hulpaanbod van MIND Korrelatie nu ingekaderd met 
relevante nieuwsberichten van MIND, in 2017 geactualiseerde informatie over 
psychische en psychosociale onderwerpen en duidelijke spelregels voor contact.
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Fondsenwerving en  
financiële resultaten
Fondsenwerving
Om haar taken uit te kunnen voeren is MIND - Fonds Psychische Gezondheid 
afhankelijk van steun uit de samenleving. Wij ontvangen geen subsidies voor ons 
werk. Daarom zijn we zeer dankbaar voor de bijdragen en steun die wij ontvangen 
van onze trouwe donateurs uit bijvoorbeeld eenmalige giften, structurele donaties, 
periodieke schenkingen en nalatenschappen. Daarnaast hebben wij inkomsten uit 
loterijen en uit beleggingen. 

Fonds Psychische Gezondheid heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen en 
volgt de gedragscode zoals die is afgesproken door Goede Doelen Nederland 
(voorheen VFI). Het CBF-keurmerk is ingesteld door het Centraal Bureau Fond-
senwerving. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moeten wij voldoen 
aan strenge voorwaarden over de wijze waarop wij geld inzamelen en besteden. 
De belastingdienst heeft Fonds Psychische Gezondheid aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling en ons een zogenoemde ANBI-verklaring 
gegeven. Dat betekent dat onze donateurs hun giften kunnen aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat zij voldoen aan de 
eisen die de belastingdienst aan hen stelt. 

Onze focus lag in 2017 op het versterken van de relatie met onze donateurs, 
ervaringsdeskundigen, strategische partners en organisaties. Door samenwerking 
en een nauwe betrokkenheid kunnen we optimaal gebruik maken van elkaars  
ervaring, expertise en andere vormen van steun die kunnen bijdrage aan oplos-
singen. We hebben een sterkere focus gehad op het vergroten van meer structurele 
steun van onze donateurs (stijging van het aantal donateurs met een duurzame 
machtiging) en meer gericht op de specifieke (informatie en interesse)behoefte 
van onze relaties en donateurs.

Financiële resultaten 2017
In 2017 hadden we 15.107 actieve donateurs. Dit ligt op hetzelfde niveau als 
2016. Samen droegen de donateurs bij aan totaal € 643.249,- inkomsten. Dit 
is een stijging van inkomsten uit donaties van bijna 16% ten opzichte van 
2016. Het aantal nieuwe donateurs daalde in 2017 naar 804. Het financië-
le resultaat is daarentegen hoger uitgevallen dan begroot (5.5% hoger). Dit 
komt voornamelijk door een stijging in inkomsten uit nalatenschappen en een  
stijging uit van inkomsten uit structurele overeenkomsten(machtigingen)  
achterbleef bij verwacht. 

Samen Sterk zonder Stigma
In augustus 2011 richtte Fonds Psychische 
Gezondheid, samen met GGZ Nederland, de 
Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en het 
toenmalige LPGGZ, de Stichting Samen Sterk 
zonder Stigma op. Het Fonds vormt samen 
met de andere oprichtende partijen in het be-
stuur en biedt huisvesting aan deze stichting. 

De stichting wil het taboe op psychiatrische stoornissen doorbreken met als 
doel discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bestrijden. 
Hiervoor moet een beweging in de samenleving op gang worden gebracht. 

Samenwerkende Gezondheidsfondsen
Binnen de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bundelen 21 gezond-
heidsfondsen, waaronder MIND Fonds Psychische Gezondheid, hun krachten. 
Omdat we samen meer kunnen bereiken en omdat verschillende onderwerpen 
fondsoverstijgend zijn. Door onze grote achterban (zo’n 5 miljoen donateurs 
en 800.000 vrijwilligers) en ons netwerk heeft de SGF zich ontwikkeld tot een  
onafhankelijke partij die opkomt voor goede en innovatieve zorg voor mensen 
met een aandoening.

Onze droom is dat in 2040 in Nederland de  
gezondste jeugd ter wereld woont. Dat er een 
generatie opgroeit die gezond gedrag vertoont 
en dat vanzelfsprekend vindt. Deze generatie 
heeft gelijke kansen op een goede psychische, 
fysieke en sociale gezondheid, ongeacht hun  
sociaal economische achtergrond. Dit betekent 
dat Nederlandse kinderen en jongeren in 2040 in 
de internationale top 3 zullen staan wat betreft:
• Niet roken
• Voldoende bewegen
• Gezond eten (incl. geen tot matig alcoholgebruik)
• Minder stress (voldoende slapen en ontspannen)
•  Veilig ontmoeten (gezond seksueel gedrag, niet 

pesten en gepest worden)

Samen zijn we zijn ervan overtuigd dat twee  
belangrijke elementen tot die Gezonde Generatie 

leiden: een gezonde omgeving en mentale weerbaar-
heid. En richten we ons als gezondheidsfondsen met 

het programma zowel op de omgevingsfactoren die tot gezond gedrag verleiden  
als op het versterken van de mentale weerbaarheid om ook daadwerkelijk de  
gezonde keuze te maken. Dat heeft zowel een positieve invloed op gezonde  
kinderen als op kinderen met een aangeboren of verworven aandoening.
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Beleggingsbeleid 
Fonds Psychische Gezondheid beschikt over een vermogen dat bestaat uit  
reserves en fondsen die zowel de continuïteit van de organisatie moeten waar-
borgen, alsmede dienen bij te dragen aan de begroting. Gezien de lange termijn 
horizon van het vermogen wordt dit geïnvesteerd in beursgenoteerde effecten. 
De beleggingsdoelstelling is het vermogen te laten groeien in reële termen 
(rekening houdend met inflatie) en jaarlijks circa 3% te onttrekken ten behoeve 
van de begroting. De portefeuille wordt gematigd defensief belegd zodat grote 
koers-schommelingen worden voorkomen. Het grootste deel van het vermogen 
wordt belegd in obligaties met minimaal een investment grade rating (BBB en 
hoger). Een relatief klein deel van het vermogen wordt in aandelen belegd en 
binnen deze beleggingscategorie worden bedrijven geselecteerd met een lager 
dan gemiddeld risico. De portefeuille wordt volledig duurzaam belegd conform 
de Goede Doelen Nederland-richtlijn ‘Financieel Beheer’. Alle hierin genoemde 
sectoren, zoals producenten van tabak en alcohol, worden van het beleggings-
universum uitgesloten met behulp van informatie van EIRIS, een Britse instelling 
op het gebied van duurzaamheidsscreening. Naast de uitsluitingscriteria worden  
bedrijven geselecteerd die bovengemiddeld scoren qua duurzaamheid. De 
beleggingsinkomsten over 2016 zijn boven begroting uitgekomen.

Voor het beleggingsbeleid laat het Fonds zich bijstaan door een externe beleg-
gingsbeheerder. Dit is IBS te Amsterdam. De directeur en de Auditcommissie van 
de Raad van Toezicht voeren enkele malen per jaar overleg met de beheerder. 

Accountant
De accountant van MIND Fonds Psychische Gezondheid is Ruitenburg ac-
countants.
 
Organisatie
MIND Fonds Psychische Gezondheid heeft het CBF-keurmerk en volgt de be-
palingen voor governance, transparantie en verslaglegging. Voor de interne 
beheersing, zoals financiële tussenrapportages, tijdschrijven en beheersing 
van de overhead, volgt het Fonds een cyclus van besluitvorming, planning en 
controle die past bij de aard en omvang van de organisatie.

MIND Fonds Psychische Gezondheid is een stichting die bestuurd wordt door 
een directie met een door de Raad van Toezicht vastgestelde taak.

Nalatenschappen 
In 2017 hadden we drie nalatenschappen met een totale waarde van € 80.000. 
In 2016 hadden we ‘slechts’ 1 legaat ter waarde van € 17.000.  We zijn in 2016 
gestart met een uitgebreide strategie om meer mensen te informeren over de 
mogelijkheden van het nalaten aan het Fonds. Deze strategie hebben we in 2017 
doorgetrokken. We verwachten op termijn dat meer mensen hierdoor zullen 
overwegen en/of beslissen Fonds Psychische Gezondheid in hun testament op 
te nemen.  

VriendenLoterij en Nederlandse Loterij 
MIND - Fonds Psychische Gezondheid is beneficiënt van twee loterijen: de 
VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij. Deze loterijen leverden Fonds  
Psychische Gezondheid samen in 2017 €1.297.620 op. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat via de VriendenLoterij eenmalig een extra kwartaal is geboekt, ter 
hoogte van € 267.000 (Q4 2017).  Dit is een boekhoudkundige correctie geweest 
om zo de kwartaalbedragen aan het juiste jaar toe te rekenen. Bij de Vrienden-
Loterij hebben wij de mogelijkheid donateurs mee te laten spelen voor Fonds  
Psychische Gezondheid met zogenoemde ‘geoormerkte loten’. Van iedere speler  
die het Fonds opgeeft als goed doel, ontvangen wij 50% van de opbrengst 
van een lot. In 2017 hebben de geoormerkte loten van de Vriendenloterij voor 
€61.105 bijgedragen aan MIND. 

Als begunstigde partij brengen wij de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij 
in onze communicatie-uitingen onder de aandacht. Wij zijn deze organisaties 
zeer dankbaar voor de inkomsten die wij via hen ontvangen en waarmee we in 
2017 zoveel projecten en onderzoeken hebben kunnen financieren. 
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Raad van Toezicht viermaal. De directie is bij deze 
vergaderingen altijd aanwezig. Verder werden  
zowel individuele leden van de Raad van Toezicht  
als de Raad van Toezicht als geheel, meerdere  
malen buiten deze vier vergaderingen om gecon-
sulteerd. Vanwege de nauwe samenwerking met 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, 
waren bij alle vergaderingen de bestuursleden van 
het Platform als toehoorder aanwezig bij de verga-
deringen van de Raad van Toezicht.

Verder is de accountant is bij een vergadering aan-
wezig geweest om de jaarrekening te bespreken van 
gedachten te wisselen over het financiële beleid.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken: 
• toezicht houden op de directie
•  besluitvorming over algemene beleidspunten, 

werkprogramma’s en financiën
•  beoordeling en besluitvorming over subsidiever-

zoeken

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2018:
• dhr. Piet Verbraak, voorzitter
•  prof. dr. Pim Cuijpers, Hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam en hoofd van de afdeling klinische psychologie
• drs. Eddy van Doorn, Voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkelgroep
•  dr. Onno Maathuis, Zelfstandig specialist op het gebied van merkpositionering 

en merkportfolio
•  dhr. Leen van Leersum, op meerdere plaatsen actief voor mensen met  

psychische kwetsbaarheid
•  dhr. Wim van Minnen, op meerdere plaatsen actief voor ouderen en mensen 

met een handicap

In 2017 namen we afscheid van prof. dr. Odile van den Heuvel. 

Informatievoorziening Raad van Toezicht
Elk jaar maakt de directie van MIND Fonds Psychische Gezondheid voor een 
begrotingsjaar een werkprogramma met begroting en legt die voor aan de Raad 
van Toezicht. Deze bespreekt ze, brengt eventueel wijzigingen aan en keurt 
ze goed. Ieder kwartaal rapporteert de directie schriftelijk aan de Raad van  
Toezicht. Dat gebeurt door middel van een duidelijk Dashboard dat de tussen-
tijdse resultaten inzichtelijk maakt. Ook bespreekt de Raad van Toezicht de 
gespreksverslagen van de Auditcommissie.

Directie
Directeuren van MIND Fonds Psychische Gezondheid zijn drs. Ronald Gorter en 
drs. Marjan ter Avest. Zij hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd. Ronald 
Gorter vervult deze functie sinds 2000 en Marjan Ter Avest sinds 2017. Ronald 
Gorter en Marjan Ter Avest zijn eveneens directeur van Stichting MIND en Stich-
ting Korrelatie.

Ronald Gorter heeft een fulltime dienstverband van 40 uur, maar is voor 22% 
van de werktijd gedetacheerd naar Stichting Korrelatie. Voor directeur Ter Avest 
worden aan MIND Fonds Psychische Gezondheid geen kosten doorbelast door 
haar werkgever MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

De directeuren bereiden samen met de teamleiders het beleid voor en leggen dat 
ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Na goedkeuring voeren zij het 
beleid zelfstandig uit, binnen het mandaat dat zij daarvoor hebben. Salariëring 
en inschaling van de directiefunctie zijn volgens de richtlijnen voor bezoldiging 
van bestuurders/directeuren van Goede Doelen Nederland, de CAO GGZ (Gorter) 
CAO (Ter Avest).

Ronald Gorter had in 2017 de volgende nevenfuncties: 
• Stichting Loterijacties Volksgezondheid (bestuurslid)
• Stichting Samen Sterk tegen Stigma (secretaris en penningmeester)
• Stichting Huisvesting Huis voor de Gezondheid (voorzitter)
• Stichting Benchmark GGZ (bestuurslid)

Marjan Ter Avest had in 2017 de volgende nevenfuncties: 
• Stichting Samen Sterk tegen Stigma (vicevoorzitter)
• Stichting Middin (lid Raad van Toezicht en voorzitter kwaliteitscommissie)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en de algemene gang van 
zaken. De Raad van Toezicht is een afspiegeling van het brede werkterrein van 
MIND Fonds Psychische Gezondheid. Er zijn behandelaars, onderzoekers,  
bestuurders en managers in de Raad vertegenwoordigd. Ook bevat de Raad 
leden die deskundig zijn op het gebied van publieksvoorlichting, marketing en 
fondsenwerving. Er zijn profielschetsen opgesteld voor leden van de Raad van 
Toezicht en ieder lid neemt plaats op persoonlijke titel.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier 
jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad 
van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Er is een 
rooster van aan- en aftreden. De leden krijgen voor hun werkzaamheden een 
vaste onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding. In 2017 vergaderde de 
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Adviescommissies Fondsen 
op Naam
Fonds Psychische Gezondheid be-
heerde in 2017 vijf Fondsen op Naam. 
Voor advies over de subsidieaanvragen  
bij deze Fondsen maakt de directie in 
enkele gevallen gebruik van externe  
referenten of commissies die bestaan 
uit voormalige bestuursleden van de 
voorlopers van de Fondsen op Naam.

Adviescommissie Karel 
Geelen Fonds: 
Drs. Frans Geelen, drs. Pink van Veen 
en drs. Gee de Wilde.

Personeelszaken
Begin januari 2017 is er een eigen P&O  
afdeling, waar ook de salarisadministratie 
onderdeel van is. In 2017 is nog (beperkt) 
gebruik gemaakt van een extern salaris- 
administrateur die sinds 2016 werkzaam 
was, maar halverwege het jaar 2017 kon de  
salarisadministratie intern belegd worden.  

Op 31 december 2017 telde MIND Fonds Psychische Gezondheid 21 medewer-
kers waarvan 15 vrouwen en 6 mannen. Deze medewerkers vertegenwoordigden 
in totaal 17,33 aan fte. Vijf medewerkers hadden een contract voor bepaalde tijd. 
Daarnaast zijn er tijdelijk externe medewerkers ingezet om de continuïteit van 
werkzaamheden te kunnen waarborgen. Het aantal vacatures is beperkt gebleven 
tot 1. Dit betrof een tijdelijke vacature die vrij snel kon worden ingevuld. Het aan-
tal vrijwilligers is beperkt gebleven tot 2 voor het FPG.  

Ziekteverzuim: 
In 2017 bedroeg het ziekteverzuim bij MIND Fonds Psychische Gezondheid 
7,71% (excl. vangnet). Het ziekteverzuim is vergeleken met 2016 behoorlijk toe-
genomen (4,97%). Dit hoge percentage heeft vooral te maken met een aantal 
langdurig zieken. 

Personeelsvertegenwoordiging 
In 2014 is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht om de betrokken-
heid van de werknemers te vergroten. De PVT bestaat uit twee medewerkers van 
MIND Fonds Psychische Gezondheid en één medewerker van Korrelatie, welke 
door het personeel zijn gekozen. In 2017 is de PVT gestart om de overleggen te 

MIND
In juni 2016 heeft MIND Fonds Psychische Gezondheid samen met MIND  
Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de stichting MIND opgericht. De 
Raad van Toezicht van MIND Fonds Psychische Gezondheid en het bestuur van 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid vormen samen de Raad van 
Toezicht van MIND. De directeuren Ronald Gorter en Marjan ter Avest vormen 
samen de statutaire directie van MIND. Zowel de Raad van Toezicht als de 
directie van MIND ontvingen voor hun werkzaamheden in deze nieuwe (werk)
stichting geen beloning.

Subsidieverzoeken
Subsidieverzoeken voor een bedrag hoger dan € 15.000 euro worden inhoudelijk 
voorbereid door het bureau en worden, voorzien van een voorgenomen besluit, 
ingebracht in de vergadering van de Raad van Toezicht. Na discussie aldaar 
keurt de Raad van Toezicht het besluit goed of af. Het bureau controleert  
vervolgens met een vaste systematiek de voortgang van de gesubsidieerde 
projecten. Als een project is afgerond, bestuderen bureaumedewerkers de 
eindrapportages zorgvuldig. Hun bevindingen gaan naar de Raad van Toezicht 
en worden daar besproken.

Commissies
De directie en de Raad van Toezicht laten zich bij sommige taken bijstaan door 
onderstaande adviescommissies.

De Auditcommissie
De Auditcommissie is een commissie binnen de Raad van Toezicht. De Audit-
commissie bestaat uit Leen van Leersum (voorzitter) en Onno Maathuis. Lizan 
Aalders (bestuurslid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid) is 
vanwege de nauwe samenwerking met het Platform aangesloten als toehoorder 
bij de Auditcommissie.

De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht en de directie over de 
jaarrekening, de begroting, het vermogensbeleid en het financieel beleid in het 
algemeen. De Auditcommissie vergaderde in 2017 in totaal drie keer.

De wetenschappelijke adviesraad (WAR)
Voor het beoordelen van de subsidieverzoeken voor wetenschappelijk onder-
zoek laat de directie zich bijstaan door een commissie van externe adviseurs. 
De commissieleden komen uit het werkveld van het Fonds. Hun achtergrond 
is medisch/psychiatrisch, psychologisch/psychotherapeutisch of sociaal/we-
tenschappelijk. In 2017 was de WAR in verband met de heroriëntatie op het 
subsidiebeleid niet actief. Afhankelijk van de besluitvorming rondom subsidies 
en herinrichting van de procedure zal in 2018 de WAR anders worden vorm-
gegeven.
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Overzicht gehonoreerde projecten 2017
Wetenschappelijk onderzoek

2017 7072 Sinzer BV, Amsterdam
  Een bijdrage van € 32.267 voor het onderzoek De waarde van de 

Crisiskaart. Monitoring maatschappelijke effecten van de Crisiskaart 
(dit onderzoek is daarnaast gefinancierd van het Fonds AGGZ)

Programma Versterken lokale stem van cliënten-  
en familieorganisaties
In het programma zijn 12 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van  
€ 104.546. Daarvan zijn zes projecten gefinancierd door MIND Landelijk Platform 
Psychische Gezondheid (totaalbedrag: € 49.686) en zes projecten door MIND 
Fonds Psychische Gezondheid (totaalbedrag: € 54.860). We noemen hier alleen 
de projecten die door het Fonds zijn gehonoreerd:

2017 7073 Stichting Naast, Amsterdam
  Een bijdrage van € 9.960 voor het project Help! Mijn dierbare is  

verslaafd!-Brabant

2017 7079 Stichting AanZet, Leeuwarden
 Een bijdrage van € 10.000 voor het project Caravan

2017 7080 Ypsilon, Den Haag
 Een bijdrage van € 10.000 voor het project Verward in de regio

2017 7081 WEET, IJsselstein
  Een bijdrage van € 9.900 voor het project Lotgenotencontact voor 

ouders van kinderen die overleden zijn aan de gevolgen van een 
eetstoornis

2017 7082 Zorgbelang Gelderland, Arnhem.
  Een bijdrage van € 5.000 voor het project Cliëntenvertegenwoordiging 

GGZ in regio Foodvalley

2017 7083 Stichting Door en Voor, ‘s Hertogenbosch
  Een bijdrage van € 10.000 voor het project Stimuleren van zelfregie 

aan de poort

Programma Strategieplannen lidorganisaties MIND Platform
Binnen het programma Strategieplannen zijn twee projecten gehonoreerd:

2017 7085 Angst, Dwang en Fobie Stichting, Driebergen
  Een bijdrage van € 14.260 voor het strategieplan Zichtbaarheid bij 

huisartsen en POH-GGz

laten plaatsvinden samen met de PVT van het Landelijk Platform. Er vond meer-
dere keren overleg plaats tussen de directeur(en) en PVT, waarin gesproken werd 
over de inhoud en personele gevolgen van ondernemingsbesluiten. Zo werd er 
in 2017 intensief gesproken over de samenwerking met het Landelijk Platform, 
de vorming van MIND en het P&O beleid. Afhankelijk van het onderwerp werd de 
PVT gevraagd om advies of instemming.

Klachtenafhandeling 
MIND Fonds Psychische Gezondheid ontvangt weinig klachten. Klachten die 
wij ontvangen gaan meestal over foutieve adressering, of brieven die dubbel 
zijn ontvangen. Dit soort administratieve wijzigingen wordt niet geregistreerd als 
klacht, maar uiteraard wel meteen doorgevoerd in het databestand. De Klach-
tenregeling van het Fonds staat op de website. Mensen kunnen via een con-
tactformulier een klacht indienen. Mensen die een klacht indienen, ontvangen 
binnen twee weken een reactie. De klachtencoördinator registreert de aard van 
de klachten, het verloop van het proces en het uiteindelijke resultaat. We be-
spreken de klachten met de teamleiders met het doel om hiervan te leren. In 
2017 ontvingen we een klacht. Deze kwam binnen via het CBF. Een donateur 
van het Fonds klaagde dat meerdere keren gebeld was om haar bijdrage aan het 
Fonds te verhogen. Na de melding van het CBF heeft het Fonds de klacht naar 
tevredenheid van de klager afgehandeld. De instructie aan de medewerkers die 
telefonisch contact leggen met de donateurs is hierop aangepast. 

Contactgegevens 
MIND Fonds Psychische Gezondheid (MIND Netherlands)
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort 
Telefoon (033) 421 84 10

IBAN NL32 INGB 000 000 4003
t.n.v. MIND Fonds Psychische Gezondheid Amersfoort

E-mail: info@wijzijnmind.nl 
Internet:  www.wijzijnmind.nl
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2017 7086 Ypsilon, Den Haag
  Een bijdrage van € 15.000 voor het strategieplan Relationele zorg

Daarnaast hebben enkele lidorganisaties meegedaan aan de actie Last Man 
Standing. Hierna hebben zij een subsidie ontvangen voor het terugdringen van 
de wachtlijsten:

2017 7071 Lidorganisaties MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid 
  Een bijdrage van € 3.654 aan respectievelijk Caleidoscoop, Ypsi-

lon, Landelijke Stichtring Zelfbeschadiging, stichting Labyrinth~In 
Perspectief en stichting Ixta Noa voor het project Terugdringen 
Wachtlijsten

Fonds op Naam: Antonia Wilhelmina Fonds  
In 2017 is er geen subsidie toegekend vanuit het Antonia Wilhelmina Fonds.

Fonds op Naam: Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds
In 2017 is er geen subsidie toegekend vanuit het Prof. dr. Hart de Ruyter Fonds.

Fonds op Naam: Fundashon Boy Winkel
In 2017 is er geen subsidie toegekend vanuit het Fundashon Boy Winkel.
 
Fonds op Naam: Fonds AGGZ
2017 7072 Sinzer BV, Amsterdam
  Een bijdrage van € 17.500 voor het onderzoek De waarde van de 

Crisiskaart. Monitoring maatschappelijke effecten van de Crisiskaart
 
Fonds op Naam: Karel Geelen Fonds
2017 7066 Stichting Verlaat Verdriet, Nunspeet
 Een bijdrage van € 2.500 voor het Symposium ZEER

2017 7067 Stichting Lens Theatermakers, Wageningen
  Een bijdrage van € 1.240 voor het project Vasthouden – Loslaten, 

familieleden GGZ in het theater

2017 7068 Stichting Focus, Zwolle
 Een bijdrage van € 5.000 voor het project Training Hulpdiensten

2017 7069 Stichting Ovaal, Zeist
  Een bijdrage van € 5.000 voor het project Ouders ervaren en  

deskundig

 

ACTIVA      

  

Materiële vaste activa  33.162  58.312

Financiële vaste activa  4.778.917  5.194.389

  4.812.079  5.252.700

  

Vorderingen en overlopende activa 722.556  432.862

Liquide middelen 204.585  212.906

 927.141  645.768

Totaal activa  5.739.220  5.898.469

    

  

PASSIVA     

Reserves en fondsen   

Reserves    

- Continuïteitsreserve 645.346  561.974

- Risicoreserve beleggingen 195.960  168.169

- Bestemmingsreserves 0  70.000

  841.305  800.143

Bestemmingsfondsen
Fondsen op naam:

- Fundashon Boy Winkel 245.230  238.922 

- Fonds AGGZ 385.249  392.390

- Karel Geelen Fonds 39.330  50.818

- Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds  270.728  270.728

- Antonia Wilhelmina Fonds 2.050.916  1.998.900

Bestemmingsfonds Eerder is beter 21.917  40.067

  3.013.369  2.991.825

Voorziening personeel (Jubilea / LFB)  121.338  115.122

Langlopende schulden  1.018.556  1.192.079

Kortlopende schulden  744.651  799.300

Totaal passiva  5.739.220  5.898.469

31 december 2017
€                           €

31 december 2016
€                           €

31 december 2017
€                           €

31 december 2016
€                           €

Balans per 31 december 2017
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  Werkelijk Begroting Werkelijk 
  2017  2017  2016
            

Baten
Baten van particulieren   643.249    610.000    555.209 

Baten van bedrijven   13.500    40.000    104.517 

Baten van loterijorganisaties   1.297.620    1.000.000    1.216.909 

Som van de geworven baten   1.954.369    1.650.000    1.876.635 

      

 Baten van subsidies en overheden   152.211   150.000    112.941 

Totaal baten   2.106.580    1.800.000    1.989.576 

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Programma Projecten en subsidies  236.951    382.200    502.504   

 Programma Korrelatie  75.323    84.700    60.005    

Voorlichting & Communicatie 

en Programma’s  1.320.690    1.136.235    1.359.603   

   1.632.964    1.603.135   1.922.112  

Wervingskosten  164.741   162.045    187.449  

    

Kosten beheer en administratie  394.580   349.820    284.818  

Totaal lasten   2.192.285    2.115.000    2.394.379 

 Saldo voor financiële baten en lasten   -85.705    -315.000    -404.803 

Saldo financiële baten en lasten   148.412    115.000    180.199 

Totaal lasten   62.707    -200.000    -224.604  

 

Staat van baten en lasten over 2017
  
Bestemming Doelstelling
     
  Programma Programma 
  Projecten Voorlichting en Programma
Lasten  & subsidies Communicatie Korrelatie  
  
Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen  143.803  60.000
Communicatiekosten   409.050 
Personeelskosten  83.501 796.980 -4.582
Kantoor- en algemene kosten  4.836 57.474 9.978
Huisvestingskosten  3.811 45.301 7.864
Afschrijving  1.000 11.885 2.063
   
Totaal  236.951 1.320.690 75.323  

     
    Kosten beheer
Lasten  Wervingskosten   en admini-stratie
    
Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen  
Communicatiekosten  87.832 
Personeelskosten  65.796  342.964
Kantoor- en algemene kosten  5.570  25.572
Huisvestingskosten  4.391  20.631
Afschrijving  1.152  5.413
  
Totaal  164.741  394.580

Lastenverdeling

  

     
  Totaal  Totaal
  Werkelijk Begroot Werkelijk
Lasten  2017 2017 2016  
  
Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen  203.803 300.000 356.134
Communicatiekosten  496.882 476.380 374.666
Personeelskosten  1.284.659 1.081.200 1.368.034
Kantoor- en algemene kosten  103.430 134.420 198.062
Huisvestingskosten  81.998 100.000 113.316
Afschrijving  21.513 23.000 15.538
   
Totaal  2.192.285 2.115.000 2.425.750
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Resultaatbestemming
  Werkelijk Begroting Werkelijk 
  2017  2017 2016
            

Bestemming saldo baten en lasten 

Toevoeging/onttrekking (-) aan: 

Continuïteitsreserve  83.372  -200.000  -172.192

Risicoreserve beleggingen   27.791    -      -38.428 

Bestemmingsreserves   -70.000    -      -   

Bestemmingsfondsen     

- Fundashon Boy Winkel   6.308    -      7.722 

- Fonds AGGZ   -7.141    -      11.207 

- Karel Geelen Fonds   -11.488    -      -566 

- Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds    -      -      -49.628 

- Antonia Wilhelmina Fonds   52.016    -      27.215 

Bestemmingsfonds Jongerenplatform   -      -      -   

Bestemmingsfonds Eerder is Beter   -18.150    -      -9.933 

   62.707  -200.000  -224.603
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