
Om iedereen met psychische problemen te kunnen helpen heeft Fonds Psychische Gezondheid in 
2018 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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MIND is een maatschappelijke organisatie die opkomt voor de belangen van 
mensen met psychische klachten. In 2017 en 2018 is MIND stevig op de kaart 
gezet. Sneller dan verwacht is het nieuwe merk MIND geland in de samenleving 
en bij stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg. Het aantal mensen dat 
MIND steunt via donaties en volgt via sociale media is toegenomen. De betrok-
kenheid van het publiek bij onze doelstelling is onverminderd hoog, zoals blijkt 
uit de meer dan 1,8 miljoen bezoekers op de websites en ca. 100.000 volgers in 
de sociale media. Zo is MIND daadwerkelijk de zichtbare beweging die we willen 
zijn, met directe impact op degenen waarvoor we het allemaal doen. Met elkaar, 
voor elkaar en door elkaar kunnen we nog meer betekenen voor alle mensen 
die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid in Nederland. Dat is onze 
gezamenlijke ambitie voor de toekomst.

Samen zijn wij MIND
Het jaar 2018 was een jaar van verandering en vernieuwing. In de zomer namen 
we afscheid van Ronald Gorter, directeur-bestuurder van MIND. Daarnaast 
is de onderlinge samenwerking tussen MIND Fonds Psychische Gezond-
heid, MIND Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid 
sterk geïntensiveerd. Op operationeel vlak werd al op verschillende manieren  
samengewerkt. In 2018 zijn ook de nodige voorbereidingen getroffen om op 
organisatorisch vlak te komen tot een verdere stroomlijning van de MIND- 
organisatie. Per januari 2019 zijn de drie stichtingen MIND Fonds Psychische 
Gezondheid, MIND Korrelatie en MIND gefuseerd. Het betreft een juridische 
fusie waarbij MIND Fonds Psychische Gezondheid de verkrijgende partij is en 
voortaan verder gaat onder de naam MIND. Door deze fusie is de continuïteit 
van MIND geborgd.

Openheid
MIND staat voor openheid over en het bespreekbaar maken van psychische 
problemen. Onze websites en sociale media zijn daarvoor belangrijke kanalen, 
waarin we continu investeren. Via die weg staan we in contact met onze doel-
groep en vragen we ze hun persoonlijke verhalen te delen. Ook tijdens onze 
evenementen, zoals Last Man Standing, de MIND Blue Monday Run, de 3FM 
Trueselfie weken en het Open MIND diner staat ontmoeten, ervaringen delen en 
openheid over psychische problemen centraal. En zeker niet in de laatste plaats 
zetten we ons in voor openheid onder jongeren. Door onder andere een fantas-
tische bijdrage van de VriendenLoterij en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars 
hebben we met het lesprogramma MIND Young Academy het bespreekbaar 
maken van psychische klachten in de klas landelijk beschikbaar kunnen maken.

Voorwoord

Inhoudsopgave
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                       Onze missie
MIND is een onafhankelijke maatschappelijke beweging die stem geeft aan en 
opkomt voor 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 kwetsbaarheid. 
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, 
ambassadeur, vrijwilliger of donateur. Dit doen we 
vanuit de overtuiging dat ieder 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 psychi-
sche gezondheid. Een samenleving die eigen kracht 
en diversiteit omarmt en waar mensen met psychi-
sche kwetsbaarheid gelijke kansen hebben 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 
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.”

Uw steun 
In dit jaarverslag nemen we u in vogelvlucht mee in de 
vele projecten en campagnes die we dit jaar hebben on-
dernomen om ‘psychische gezondheid in Nederland te 
verbeteren’. Dankzij onze donateurs, de VriendenLoterij, 
stichting Loterijacties Volksgezondheid en onze samen-
werkingspartners konden we opnieuw dit maatschappelijk 
relevante werk doen. 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
Directeur bestuurder Stichting MIND 
(voorheen MIND Fonds Psychische Gezondheid)
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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 
herkennen 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 website en folders
•  het publiceren van artikelen, ervaringsverhalen en interviews in de (sociale) media
•  het organiseren en ondersteunen van campagnes en evenementen. Alle  

activiteiten van MIND zijn na te lezen op www.mindjaaroverzicht.nl

Ontwikkelingen digitale platform
In 2018 is het digitale platform van MIND, waar al onze website zijn aangeslo-
ten, uitgebreid. We lanceerden begin 2018 de website MIND Korrelatie (directe 
hulpverlening door een professional) en in de zomer de website MIND Versla-
ving. Daarnaast zijn de websites wijzijnMIND (psychische aandoeningen van 
A tot Z), MIND Blue (depressie), MINDYoung (jongeren van 15 tot 25 jaar) en 
MIND Platform (belangenbehartiging) nog steeds operationeel. Deze websites 
tezamen zullen in 2019 de oude website van MIND Fonds Psychische Gezond-
heid, Psychischegezondheid.nl, gaan vervangen. 

Via onze websites maken we onze voorlichting toegankelijk voor het Neder-
landse publiek en we zetten ons daarom continu in om de vindbaarheid van de 
websites te vergroten. Dit doen we door de inzet van Google Grants en voort-
durende zoekmachineoptimalisatie. Ook verwijzen we via onze social media 
kanalen en werken we samen met diverse mediapartners. Hierdoor wisten in 
2018 ruim 1,8 miljoen unieke bezoekers ons te vinden.

Media 
Het aantal interviews op tv en radio en publicaties in kranten, tijdschriften en 
websites over MIND en MIND Korrelatie was in 2018 hoog en ging over on-
derwerpen als depressie, zelfbeschadiging, slaapproblemen, eetstoornissen, 
examenstress, PTSS en psychische problemen bij jongeren. Ook was er veel 
regionale media-aandacht voor de MIND Blue Monday Run en veel landelijke 
media-aandacht voor het MIND evenement Last Man Standing en de MIND 
Antonie Kamerling Award. Samen met NPO 3FM, NPO 3 en FunX organiseerde 
MIND de #trueselfie-weken, met als thema psychische problematiek bij jongeren. 
We hebben in 2018 onder meer met de volgende media samengewerkt: NPO 
3, NPO 3FM, FunX, GGZ Nieuws, VICE Tonic, Ze.nl, het AD, GezondNU, NPO 
Radio 1, Metro, RTL Nieuws. 
Het gehele overzicht van de media-aandacht voor MIND en MIND Korrelatie is te 
vinden op https://wijzijnmind.nl/over-ons/in-de-media-1/media2018. 
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Activiteiten en hoogtepunten
MINDBlue Monday Run
MIND vraagt ieder jaar op Blue Monday aandacht voor somberheid en depressie. 
Dit doet we door tips te delen om met sombere gedachten om te gaan, een online 
Blue Monday Challenge te organiseren, en door hardlopers te vragen geld in 
te zamelen. 

De MIND Blue Monday Runs werden georganiseerd door runningtherapeuten, 
mensen die zelf of via hun omgeving ervaring hebben met depressie en medewer-
kers van ggz instellingen. Door het hele land zijn in 2018 MIND Blue Monday Runs 
georganiseerd om geld op te halen voor betere hulp aan mensen met depressie. Zo 
zijn er runs in Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Weert, Zwolle en tien 
andere gemeenten en is er een ‘Walk’ in Goirle georganiseerd. In Delft maakten 
mensen een ‘koudwaterduik’ onder leiding van een ervaringsdeskundige.

”Ik weet zelf hoe het is om depressief te zijn en ’s ochtends wakker te worden 
met een gevoel van: ‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Hardlopen heeft mij, keer 
op keer, weer in beweging gezet en langzaam kwam mijn gevoel van eigenwaarde 
weer terug. Depressief zijn maakt eenzaam en het is moeilijk aan vrienden uit te 
leggen. Depressief zijn maakt je slachtoffer, moedeloos, maar vooral: Je komt niet 
meer vooruit en weet niet hoe je jezelf er weer uit kunt halen. Runningtherapie 
kan helpen om jezelf te bevrijden van de somberheid en stress en zo durf je de 
toekomst weer aan te kijken.” Jonnie organiseerde run in Vinkeveen

In totaal werd met de MINDBlue Monday Run het geweldige bedrag van € 13.000,- 
opgehaald. Het ingezamelde geld van de Blue Monday Runs heeft MIND  
beschikbaar gesteld voor het uitbreiden en verder ontwikkelen van de support-
groepen van de Depressie Vereniging. In deze groepen vertellen mensen elkaar 
hoe zij leven met hun depressie. Zo’n groep kan een belangrijke rol (gaan) spelen in 
iemand zijn of haar leven. Het zorgt voor herkenning en erkenning. En het draagt 
bij aan herstel. 

Lidewy Hendriks, psycholoog: “Bijna 1 op de 5 Nederlanders krijgt ooit in het 
leven te maken met een depressie. Een supportgroep kan een belangrijke rol (gaan) 
spelen in iemands leven. Het zorgt voor herkenning en erkenning. En het draagt bij 
aan herstel.”
 

Social Media 
MIND is actief op meerdere sociale media, namelijk Facebook, Twitter, Instagram 
en LinkedIn. Via deze kanalen plaatst MIND berichten over haar eigen activiteiten, 
maar we krijgen tevens veel waardevolle informatie, tips, verhalen en ideeën aan-
gereikt die we delen 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 ge-
sprek 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 was eind 2018 rond de 90.000. Op Twitter volgen nu (eind 
maart 2019) meer dan 8.700 mensen ons via @wijzijnmind , 3.200 via Instagram 
en meer dan 1.200 via LinkedIn. 

1.2003.2008.70090.000
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Programmering NPO rondom Trueselfie

3Doc: In het hoofd van mijn zusje
In deze rauwe en kwetsbare documentaire probeert de documentairemaakster 
in het hoofd te komen van haar zus Vivian, op 24-jarige leeftijd onverwacht een 
einde aan haar leven maakte. Hoe goed kende ze haar zus, kenden ze elkaar 
eigenlijk überhaupt? 

3Doc: Veda beslist zelf
In deze documentaire, volgt documentairemaker Jessica Villerius veertien 
maanden lang de op dat moment 18-jarige Veda. Veda is pas elf jaar als ze  
zeker weet dat ze niet meer wil leven. Ze lijdt van jongs af aan aan vele psychische 
aandoeningen die het leven voor haar ondragelijk maken. Op haar 17de meldt ze 
zich aan bij de Levenseindekliniek in de hoop dat zij haar kunnen helpen met 
haar ultieme wens: euthanasie. 

#jesuisdepri
We maken kennis met vijf jongeren die depressief zijn of zijn geweest. Wat  
kan een depressie uitlokken? Is iedereen er even gevoelig voor? Hoe voelt 
een depressie nu echt? Hoe ziet je leven er dan uit? De jongeren vertellen hún 
verhaal aan Jan Kooijman en deskundigen verduidelijken de problematiek. 

Tweestrijd
Dorien (29) is al zestien jaar zwaar depressief en ziet een zelfgekozen einde nog 
als enige uitweg. Toch wil ze graag in gesprek met Charissa (30) die lijdt aan een 
dodelijke spierziekte. Rosan (20) kampt met een paniekstoornis en stemmings-
wisselingen. Ze betrapt zichzelf vaak op de gedachte dat ze er niet meer wil zijn. 
Maar hoe kijkt Sander (27) daar tegenaan? Sander heeft terminale maagkanker 
en geniet van elke dag die hij nog heeft.

True Selfie
In True Selfie ontmoeten we acht jonge mensen die stappen willen maken naar 
een positiever zelfbeeld en beter willen leren omgaan met negatieve gevoelens. 
De acht jongeren hebben het lef om zichzelf op de meest kwetsbare momenten 
te filmen, ook de momenten die we meestal angstvallig voor elkaar verborgen 
houden. Eens per week komen ze bij elkaar om onder leiding van psycholoog 
Erik Jongman met elkaar in gesprek te gaan.

CV der Mislukkingen
Ben jij weleens onderuit gegaan in je loopbaan? Hoe zag dat eruit? Cv der mis-
lukkingen is een nieuwe webserie van de VPRO en NPO 3 waarin succesvolle 
Nederlanders hun mislukkingen delen. Duncan Stutterheim, Marit Bouwmeester, 
Stine Jensen, Bas Kosters en Romana Vrede delen hun verhalen.

Trueselfie

Mindyoung.nl en 3FM stonden van maandag 9 tot en met zondag 15 april 2018 
in het teken van #trueselfie. In deze week werden verschillende verhalen van 
jongeren gedeeld. In deze verhalen lieten ze hun kwetsbare kant zien en deelden 
hun ware ik. Onder het motto: praat over je problemen, want dan verwerk je ze 
beter. In deze week vertelde 3FM-dj Wijnand in een mini-docu openhartig over 
zijn eigen angststoornis, cabaretier Martijn Kardol droeg bij Domien een column 
voor over het onderwerp, 3voor12 Radio hield een muziekspecial over artiesten 
met psychische problemen en 3FM-dj’s Joram en Herman gingen op stap met 
twee jongeren die kampen met problemen.

Ook NPO3 stond in het teken van #trueselfie. Daar liep de programmering langer 
door, van 9 april tot en met 16 mei. Er werden verschillende TV-programma’s en 
series uitgezonden, waaronder #Jesuisdepri waarin Jan Kooijman depressieve 
jongeren volgt en Tweestrijd waarin terminaal zieke jongeren optrekken met leef-
tijdsgenoten met suïcidale gedachten. 
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We praten er te weinig over hier op 
school, maar ook mijn collega-docenten 
houden het taboe in stand. Ze zeggen 
bijvoorbeeld: ‘Je bent vwo leerling dus 
dit moet je kunnen’ of Wacht maar tot je 
naar de universiteit gaat, daar zul je het 
pas echt druk krijgen. – zorgcoördinator 
Pierson College, Den Haag.

Niemand is te vertrouwen. Als je het op school vertelt dan 
verlinken ze je toch wel bij je ouders – havo leerling

Ik vind het moeilijk om met mijn ouders over mijn 
depressie te praten, omdat ik hen niet het gevoel wil 
geven dat zij gefaald hebben in hun opvoeding. Het 
is daarom wel fijn om er nu eens op school over te 
kunnen praten – mbo student

Vmbo leerling tijdens de werkvorm: ‘Ik ben 
de enige die…’ Ik wist dit allemaal echt nog 
niet van anderen, het verbaast me dat er zo veel 
speelt en dat iedereen wel ergens mee zit.

Hoezo hebben we dit onderwerp maar 
3 lessen en alleen het eerste jaar? Dit is 
voor iedereen belangrijk! - mbo student

Testimonials MIND Young Academy
Leerlingen/studenten

Peer educators

Leerlingen van de vwo-klas waar ik vandaag lesgaf 
geloofden niet dat je het soms niet kan merken, als een 
vriend(in) psychische problemen heeft. Mijn verhaal 
en de lessen hebben echt geholpen om hun beeld van 
mensen met psychische problemen te veranderen. 
Latifah (peer educator)

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. Sanna (peer educator)

Je merkt dat de studenten eerst heel erg bezig 
waren met het geven van het juiste antwoord. 
Maar langzamerhand komen ze steeds meer 
los. Dan merk je pas hoeveel er eigenlijk speelt. 
Na ons persoonlijk verhaal deelden steeds 
meer leerlingen informatie over personen uit 
hun eigen directe omgeving. Dit was voor 
de klas en ook de docent een eye-opener. 
Iedereen heeft er in meer of mindere mate mee 
te maken – Jelmer (peer educator)

Docenten

Veel van de leerlingen hebben veel aan hun hoofd. 
Dit is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Maar 
ze zijn ook erg streng voor zichzelf, ze zeggen dan 
‘In onze cultuur kan dat niet’. Zij mogen van zichzelf 
niet verdrietig zijn om diepere dingen als ze alles al 
hebben. docent Zuiderpark College, Rotterdam.

Het programma is goed doordacht. Je 
merkt dat wat de studenten in de klassen 
willen bespreken en dus wat in hun leven 
speelt aan bod komt. Dit verschilt per klas 
en per wat de peer educators mee brengen 
aan eigen ervaring. – docent Summa 
College, Eindhoven.
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Last Man Standing 
Op zaterdag 23 juni 2018 vond de tweede editie van Last Man Standing plaats. 
Ongeveer 250 mensen probeerden die dag zo lang mogelijk op een paal te blijven 
staan in het Markermeer bij Schellinkhout. Met dit jaarlijkse ludieke event vraagt 
MIND aandacht voor psychische problemen bij jongeren. Met de opbrengst wil 
MIND het praten over psychische problemen op scholen stimuleren, dit doen we 
onder andere via het scholenproject MIND Young Academy. Onder meer acteur 
en presentator Jasper Demollin, zangeres Sylvia Aimee, DJ Barry Paf, Expeditie 
Robinson-deelnemer Imke Wieffer en acteur Davy Eduard King stonden voor dit 
doel zolang mogelijk op een paal. 

Directeur Marjan ter Avest van MIND: “We vinden het belangrijk om aandacht 
te besteden aan psychische problemen bij jongeren, omdat 75% van de psy-
chische problemen begint voor het 24ste levensjaar, zelfdoding doodsoorzaak 
nummer 1 is onder jongeren  en omdat jongeren het lastig vinden om te praten 
over hun problemen. Maar als je praat over je psychische klachten, kun je steun 
krijgen van je omgeving én kun je voorkomen dat je problemen verergeren.”

De dag kenmerkte zich door een gezellige sfeer, saamhorigheid, doorzettings-
vermogen en veel enthousiasme van iedereen die er was, zowel op de palen 
als in het publiek aan de waterkant. Het evenement kreeg veel aandacht vanuit 
diverse media op televisie, radio en vele kranten. Via social media kregen we 
heel veel positieve reacties en gaven veel mensen zich al op voor de 2019 editie.

Jasper Demollin: “Ik vind het een mooi initiatief om aandacht te generen voor 
psychische problemen onder jongeren. Er heerst te veel een taboe rond psychi-
sche kwetsbaarheid. Terwijl het bespreken hiervan juist heel veel kan helpen! Zelf 
heb ik het ook lastig gevonden om hierover te praten met anderen, waardoor de 
negatieve gedachtes en gevoelens alleen maar opkropten.”
 

Wil jij praten over psychische problemen als 
depressie, of over problemen als verslaving, 
zelfbeschadiging, (seksueel) misbruik of hoe 
je aan iemand vertelt dat je psychische 

problemen hebt? Zoek dan anoniem contact met een hulpverlener 
van MIND Korrelatie via www.mindkorrelatie.nl (chat, WhatsApp, tele-
foon en mail).

 

MIND Young Academy
Psychische klachten bij jongeren blijven 
vaak onzichtbaar. Dit komt omdat jongeren 
het moeilijk vinden om over hun psychische 

problemen te praten. Bovendien weten ze de weg naar hulp vaak niet 
te vinden. Om deze klachten in een vroegtijdig stadium te kunnen 
signaleren en op langere termijn te kunnen voorkomen, is het belangrijk 
om het thema bespreekbaar te maken.

MIND Young Academy is een scholenprogramma van MIND en 
Diversion waarin jonge rolmodellen (peer educators) die zelf of in hun 
omgeving te maken hebben gehad met psychische problemen hun er-
varingen delen en dit onderwerp bespreekbaar maken. Doordat zij open 
zijn over hun eigen situatie, laten zij de leerlingen zien dat het niet gek 
is om als jongere te worstelen met psychische klachten. Door de peer 
educators ontstaat er zo’n veilige en open sfeer in de klas, dat het ge-
regeld voorkomt dat jongeren die al lang rondlopen met hun problemen 
deze eindelijk durven te delen. Door middel van deze verhalen kunnen 
leerlingen psychische klachten leren herkennen en erkennen. 

Daarnaast zorgt de MIND Young Academy 
er samen met de docenten en zorgprofes-
sionals in de school voor dat leerlingen 
weten waar ze terecht kunnen voor hulp 
en dat psychische problemen binnen 
de school niet langer een taboe is, maar 
bespreekbaar wordt gemaakt.

In 2018 ontving MIND een extra bijdrage 
van de VriendenLoterij om de MIND Young 
Academy landelijk uit te rollen.
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hierin laat zien dat depressie vele gezichten kent en dat het een sluipmoordenaar 
is. Een duistere deken die over je heen valt en ervoor zorgt dat je geen kant meer 
op kunt. De deelnemers zijn neergezet als hele krachtige mensen, die ondanks 
alles ook hoop uitstralen, en op pijnlijke wijze laten zien wat depressie doet en is.”

MIND-directeur Marjan ter Avest: “Anne, Elwin, Eleanor, Jynthe en Maaike en 
fotografe Rosemary Dekker hebben zich in de serie kwetsbaar opgesteld door 
hun verhaal over hun depressie open en eerlijk te vertellen. Hiermee hebben ze 
hopelijk veel jongeren gestimuleerd om ook open te zijn over hun psychische 
klachten. Ik vind overigens dat alle genomineerden erin geslaagd zijn om meer 
aandacht te vragen voor psychische problemen, zowel met hun uiting als in de 
media.”
 
Marijke Groot wint MIND Poëziewedstrijd met gedicht 
‘Openheid’

In het kader van #openup’ schreef MIND een poëziewedstrijd uit met als 
motto ‘Openup en dicht mee!’

Uit maar liefst 167 ingezonden gedichten zijn door een jury en het publiek 3  
gedichten genomineerd: ‘Langs de lijn’ (Linda Pelt), ‘Branding’ (Monique Damen) 
en ‘Openheid’ (Marijke Groot). Tijdens het feestelijke Open MIND Diner in De 
Mariënhof in Amersfoort werden deze gedichten voorgedragen: aan de ruim 100 
aanwezigen. Na de voordrachten maakte 
MIND de uiteindelijke winnares bekend: 
Marijke Groot, zij ontving onder luid 
applaus de MIND Poëzie Award. 

‘Openheid’ is de titel van het winnen-
de gedicht en tegelijk ook het thema 
van de MIND Poëziewedstrijd. Uit de 
verhalen tijdens het Open MIND Diner 
bleek nog maar eens hoe belangrijk 
het is om open te kunnen zijn over 
psychische klachten. Alle ingezon-
den 167 gedichten helpen de drempel 
voor anderen om over hun problemen 
te praten weer wat te verlagen.

Marijke kreeg naast de MIND Poëzie 
Award ook de eerste MIND Poëzie-
bundel uitgereikt: hierin zijn de 75 
beste gedichten uit de poëziewed-
strijd opgenomen. Alle dichters die in 
de bundel zijn opgenomen, ontvingen 
een gratis exemplaar. 

TV-serie #jesuisdepri wint tweede  
editie MIND Antonie Kamerling Award
Met de MIND Antonie Kamerling Award vraagt MIND 
aandacht voor het belang om jezelf te durven uiten 
bij psychische problemen. Een team van zeven ad-
viseurs koos dit jaar drie genomineerden. In 2018 
waren de genomineerden de TV-series #jesuisdepri 
en True Selfie en de documentaire Alicia. De uitein-
delijke winnaar werd bepaald door de stemmen van 
het Nederlands publiek. 

De meeste stemmen gingen naar de TV-serie #jes-
uisdepri. Het Nederlands publiek vond dat deze serie 
het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan 
openheid over psychische problemen. De 5 jongeren 

uit de serie, fotografe Rosemary Dekker, de makers en 
presentator Jan Kooijman kregen de award tijdens een 

Open MIND Diner in De Mariënhof in Amersfoort overhandigd door de winnaar 
van vorig jaar, psychiater Menno Oosterhoff.

In de KRO-NCRV serie #jesuisdepri volgt Jan Kooijman 5 jongeren die de-
pressief zijn of zijn geweest. Zij vertellen openhartig over de oorzaken van hun 
ziekte, het intense gevoel van ongelukkig zijn, de angst voor of het verlangen 
naar suïcide en de worsteling om uit hun depressie te komen. De serie wil 
depressie onder jongeren bespreekbaar maken en meer begrip creëren voor 
jongeren die aan deze ziekte lijden.

De MIND Antonie Kamerling Award kwam tot stand na overleg met Isa Hoes 
en de familie van Antonie. Zij dragen het initiatief een warm hart toe. Psychiater 
Menno Oosterhoff was in 2017 de eerste winnaar, met zijn boek Vals Alarm.

MIND Antonie Kamerling Award-adviseur Iris Peelen: “Ik was erg onder de 
indruk van dit programma. Ik vind het mooi hoe verschillende mensen die in 
diverse fases van hun herstelproces zitten, zijn geïnterviewd. Juist de variatie 

#jesuisdepri 
39%

Meer dan 5.500 mensen hebben 
hun stem uitgebracht

True Selfie
33%

Alicia
28%
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Onderzoek gefinancierd door MIND uitgelicht
Leer te Durven: online angsttraining voor kinderen van 8-13 jaar
Alle kinderen zijn wel eens bang. Maar sommige kinderen hebben meer last van 
angst dan andere kinderen uit hun klas. En maar liefst 80% van deze kinderen 
krijgt geen hulp. Dit vergroot de kans dat ze later ergere angststoornissen of 
zelfs depressies krijgen. Daarom heeft de Open Universiteit (OU) een laagdrem-
pelige onlinetraining ontwikkeld ‘Leer te durven!’ voor kinderen van 8 -13 jaar. 
Angstklachten meest voorkomende aandoening bij jonge kinderen. Van alle 
psychische problemen, komen angststoornissen het meest voor bij kinderen. 
Aangezien vroege angstklachten vaak erger worden en zich kunnen ontwikkelen 
tot stoornissen, zijn snelle opsporing en laagdrempelige behandeling

Angstklachten meest voorkomende aandoening bij jonge kinderen
Van alle psychische problemen, komen angststoornissen het meest voor bij 
kinderen. Aangezien vroege angstklachten vaak erger worden en zich kunnen 
ontwikkelen tot stoornissen, zijn snelle opsporing en laagdrempelige behandeling 
erg belangrijk. ‘Leer te Durven!’ richt zich op kinderen van 8 tot en met 13 jaar 
met angstklachten, een fobie en/of een lichte andere angststoornis.

Wetenschappelijk bewezen effectief
De onlinetraining ‘Leer te Durven!’ is gebaseerd op een bestaande face-to- 
facetraining, waarvan het effect wetenschappelijk is bewezen. De training 
werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie (CGT). De Open  
Universiteit koos ervoor om de training online te maken, waardoor meer kinderen  
bereikt kunnen worden. Sommige kinderen kunnen direct meedoen met de 
training, anderen moeten hier een tijdje op wachten. Alle kinderen helpen  
direct mee aan het onderzoek door het doen van taken en testjes.

Gelijk met de training is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de online 
training en de werkmechanismen. De onderzoekers beogen:
•  de toegankelijkheid tot behandeling te verhogen. Door een goede online trai-

ning te ontwikkelen, hopen de onderzoekers het percentage kinderen met 
angst dat geholpen wordt te verhogen.

•  de werkzame ingrediënten vast te kunnen leggen. Als bekend is wat nu echt 
werkt van CGT voor kinderen, kunnen angstige kinderen beter geholpen worden.

•  de behandeling beter aan te laten sluiten bij kinderen. We proberen te ontdek-
ken bij welke kinderen cognitieve gedragstherapie (CGT) goed werkt en bij 
welke kinderen minder goed.

“Ik heb de wens dat kinderen met angstproblemen makkelijker en beter behandeld 
kunnen worden voor hun problemen. Bij het ‘Leer te Durven!’ project kunnen kin-
deren met angstproblemen meedoen aan een kosteloze training. En zo kunnen wij 
onderzoek doen waarmee we in de toekomst nog meer kinderen met angstklachten 
echt goed kunnen helpen.” Dr. Ellin Simon - hoofdonderzoeker Open Universiteit

Openheid

Ze vroeg hoe het met me ging
daar, midden in Albert Heijn

Dus ik vertelde haar
dat ik eigenlijk hier niet meer wilde zijn
dat ik laatst was gevonden, net op tijd
dat ik verdwaald was, de weg volkomen kwijt
dat ik een depressie had
dat het leven me niet meer lukte
dat ik leeg was
compleet op, eerlijk gezegd
dat ik niks meer fijn vond
dat ik nergens meer van genoot
dat ik zo moe was
maar ’s nachts wakker lag
dat ik medicatie nam
dat ik gesprekken had
dat ik niet meer lachte of huilde
dat ik starend op de bank zat
en óók nog eens
veel te veel alcohol dronk

Maar genoeg over mij, zei ik.
Hoe gaat het eigenlijk met jou?
Vind jij het leven nog fijn?
Ja hoor, met mij gaat alles goed, zei ze.

Alles gaat goed, ze zei het gewoon!
Zo mooi, die openheid,
van haar, gewoon daar,
midden in Albert Heijn.

Marijke Groot

Jaarverslag 2018 MIND Fonds Psychische Gezondheid Jaarverslag 2018 MIND Fonds Psychische Gezondheid 2120



Patiëntenfederatie, TOPGGz, onderzoekers in de ggz en natuurlijk de achterban 
van het MIND Landelijk Platform. Tot slot is de MIND Kennisagenda ingebracht 
bij een nieuwe Kennisagenda voor de psychiatrie, die wordt opgesteld door 
de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met de Nederlandse Ver-
eniging voor Psychiatrie. Een andere belangrijke activiteit rondom onderzoek is 
het coördineren van het Referentenpanel. Dit panel bestaat uit cliënten en naas-
ten die ervaring hebben met de aandoeningen of thema’s die aan bod komen 
in het ggz-onderzoek. Zij zijn geworven bij de leden en andere achterban van 
het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en vervolgens getraind in 

het beoordelen van onderzoeks- en projectvoorstellen. Het panel telt ongeveer 
45 leden en wordt ingezet voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen bij 
twee programma’s van ZonMw: het Onderzoeksprogramma GGz en het Actie-
programma lokalen initiatieven voor mensen met verward gedrag. 

Ondanks de mededeling op de website dat MIND Fonds Psychische Gezondheid 
geen subsidieprogramma had, ontving het Fonds toch nog 92 nieuwe aanvragen 
voor subsidie. Dit is inclusief de aanvragen voor het programma Versterking 
lokale cliënten- en familie-organisaties van het MIND Landelijk Platform. In dat 
programma werden zeven projecten gehonoreerd vanuit het budget van het MIND 
Landelijk Platform. De overige 85 aanvragen werden direct afgewezen.

Wetenschappelijk onderzoek en 
(zorg)innovatie
In 2018 
• zijn er zestien projecten afgesloten
•  stonden in totaal 42 projecten uit voor een bedrag van ongeveer € 928.000 
•  hebben we een financiële bijdrage verstrekt aan het project De Gezonde 

Generatie

Vanwege het verder inrichten van MIND en om bedrijfseconomische redenen heb-
ben we in 2018 alleen projecten gefinancierd die vanuit MIND zelf zijn opgezet 
(MIND Young Academy en MIND Young Studio) en een project waar MIND nauw bij 
betrokken is (De Gezonde Generatie 2040, zie pag 27). Daarnaast hebben we in sa-
menwerking met het MIND Landelijk Platform nogmaals het programma ‘Versterken 
regionale cliënten- en familieorganisaties’ gecoördineerd, waarbij de middelen van-
uit het MIND Landelijk Platform beschikbaar werden gesteld. Verder heeft het Fonds 
gewerkt aan het versterken van het cliënten- en naastenperspectief bij wetenschap-
pelijk onderzoek. Samen met SiRM is de MIND Kennisagenda opgesteld en gepu-
bliceerd. De Kennisagenda is verspreid via een persbericht en nieuwsbrief, poster-
presentaties en een bijeenkomst van MIND over onderzoek in de ggz. Daarnaast 
is de Kennisagenda gericht verspreid naar belangrijke stakeholders als ZonMw,  
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Als subsidieverstrekker volgt MIND Fonds Psychische Gezondheid alle projecten 
die een financiële bijdrage van ons hebben gekregen. In 2018 stonden in totaal 
42 projecten uit voor een bedrag van ongeveer € 928.000 euro. Bij het volgen 
van deze projecten hanteren we een gedegen monitoringsysteem. Alle projec-
ten 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 projectleiders en de mensen van de afdeling Marketing & 
Communicatie en Voorlichting van het Fonds. Zo is het Fonds steeds goed geïn-
formeerd 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 bespro-
ken. Ook krijgt de Raad van Toezicht elke vergadering de resultaten te zien 
van de afgeronde projecten.

In 2018 zijn er zestien projecten afgesloten. Hiervan zijn dertien 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 bij een project deed de projectleider geen be-
roep op de verstrekte garantiesubsidie. De garantiesubsidie was bedoeld voor 
een bijeenkomst, maar er waren voldoende betalende bezoekers waardoor de 
begroting gedekt was. Bij deze drie projecten viel (een deel van) 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. Verder besteden we aandacht aan de projecten 
in onze nieuwsbrieven, zodat de donateurs goed op de hoogte zijn van de  
besteding van hun donaties.

MIND Fonds Psychische Gezondheid kent vijf Fondsen op Naam. Deze Fond-
sen op Naam hebben een specifieke doelbestemming. In 2018 hebben we geen 
projecten gefinancierd vanuit de Fondsen op Naam. Wel hebben we besloten 
om de resterende middelen van het Karel Geelen Fonds te besteden aan het 
opzetten van het concept ‘MIND cafés’. Dit project wordt in 2019 uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met de achterban van MIND Landelijk Platform Psy-
chische Gezondheid. Ook zal de commissie van het Karel Geelen Fonds bij de 
uitvoering worden betrokken. Hierna wordt het Karel Geelen Fonds opgeheven.

Hieronder beschrijven we de specifieke doelbestemmingen 
van de Fondsen op Naam

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 inhou-
delijke verbetering van de zorg voor deze jongeren, kunnen vanuit dit fonds 
gefinancierd worden. 

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 grenzen 
weten te doorbreken tussen jeugdzorg, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en de 
kinder- en jeugdpsychiatrie worden vanuit dit fonds gefinancierd. 

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 
wijzigen, 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. 

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. 
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De Gezonde Generatie 2040
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 gezamenlijke 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. In 2018 zijn de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) 
gestart met het meerjarenprogramma de Gezonde Generatie. 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 genera-
tie 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 weerbaarheid. 
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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vaste onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding. In 2018 vergaderde de 
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 
geconsulteerd. Vanwege de nauwe samenwerking met MIND Landelijk Platform 
Psychische Gezondheid, waren bij alle vergaderingen de bestuursleden van het 
Platform als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toe-
zicht. Verder is de accountant is bij een vergadering aanwezig 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 subsidieverzoeken

Samenstelling Raad van Toezicht MIND Fonds Psychische Gezondheid per 
31 december 2018:
•  dr. Wilma van der Scheer, Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur, voor-

zitter Raad van Toezicht
•  drs. Eddy van Doorn, Voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkelgroep
•  prof. dr. Niels Mulder, Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam en psychiater/opleider/onderzoeker bij 
Bavo-Europoort, onderdeel van Parnassia Groep

•  drs. Marijke van Putten, Bestuurder GGZ Noord-Holland-Noord
 
In 2018 namen we afscheid van Pim Cuijpers, Leen van Leersum, Onno Maathuis, 
Wim van Minnen en Piet Verbraak.

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 Toe-
zicht. Dat gebeurt door middel van een duidelijk Dashboard dat de tussentijdse 
resultaten inzichtelijk maakt. Ook bespreekt de Raad van Toezicht de gespreks-
verslagen van de Auditcommissie.

MIND
In juni 2016 heeft MIND Fonds Psychische Gezondheid samen met MIND Landelijk 
Platform Psychische Gezondheid, de stichting MIND opgericht. MIND is een optel-
som van deze organisaties, waar ook MIND Korrelatie nog deel vanuit maakt. MIND 
is een nieuwe maatschappelijke organisatie die stem geeft aan alle mensen met een 
psychische aandoening en hun naasten. 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. Marjan ter Avest is 

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

Directie
Directeur van MIND Fonds Psychische Gezondheid is mevrouw drs. Marjan 
ter Avest. Daarvoor had het Fonds een tweehoofdige directie maar drs. Ronald 
Gorter heeft eind augustus afscheid genomen van de organisatie. Hij heeft 
samen met Ter Avest een krachtige organisatie opgebouwd en wilde zijn ba-
kens verzetten. De Raad van Toezicht heeft grote waardering uitgesproken 
voor de inzet van de heer Gorter. MIND komt nu in een volgende fase waarbij 
een eenhoofdige directe adequaat is. Ter Avest heeft een fulltime aanstelling 
voor onbepaalde tijd. Zij vervult deze functie sinds 2018 en is eveneens di-
recteur van Stichting MIND, Stichting Korrelatie en MIND Landelijk Platform 
Psychische Gezondheid. Ronald Gorter had tot 1 september 2018 een fulltime 
dienstverband van 40 uur en was voor 22% van de werktijd gedetacheerd 
naar Stichting Korrelatie.Voor Marjan ter Avest werden tot die tijd aan MIND 
Fonds Psychische Gezondheid geen kosten doorbelast door haar werkgever 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Vanaf 1 september 2018 
wordt mevrouw Ter Avest voor 40% doorbelast aan het Fonds Psychische 
Gezondheid en voor 20% aan Stichting Korrelatie. 

De directeur bereidt samen met de teamleiders het beleid voor en legt 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 (de 
heer Gorter) en de CAO Welzijn (mevrouw Ter Avest).

Marjan Ter Avest heeft 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, be-
stuurders en managers in de Raad vertegenwoordigd. Ook bevat de Raad leden 
die deskundig zijn op het gebied van publieksvoorlichting, marketing, fondsen-
werving en cliënten- en naastenperspectief. 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 
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Personeelszaken
MIND Fonds Psychische Gezondheid heeft het CBF-keurmerk en volgt de 
bepalingen 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.

Personeels- en vrijwilligersbeleid
Per 31 december 2018 telde MIND Fonds Psychische Gezondheid 15,33 fte, 
verdeeld over 19 medewerkers: 5 mannen en 14 vrouwen. In 2018 zijn twee 
tijdelijke contracten omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. Dit betrof 
structurele functies. Een derde tijdelijk contract is niet verlengd. Dit betrof een 
functie die ook bedoeld was als tijdelijke ondersteuning in verband met zwan-
gerschapsverlof. In het eerste kwartaal kon de externe ondersteuning op de 
financiële- en salarisadministratie beëindigd worden en was de afdeling weer 
op volle sterkte. Helaas heeft in het vierde kwartaal een reorganisatie plaats-
gevonden vanwege een bedrijfseconomische noodzaak. Nadat alle alterna-
tieven waren uitgeput, was het onontkoombaar om ook op personele kosten 
te bezuinigen. Dit betekende helaas dat we de boventalligheid moesten aan-
kondigen van vier zeer gewaardeerde medewerkers, voor wie geen andere 
passende of passend te maken functies binnen de organisatie beschikbaar 
waren. Deze medewerkers hebben begin 2019 de organisatie verlaten. Dit 
heeft grote impact gehad op zowel degenen die het betrof als op de achter-
blijvers en op de organisatie als geheel die met minder mensen aan de orga-
nisatiedoelen moet werken.

Naast deze reorganisatie is in het derde kwartaal ook een fusietraject in gang gezet 
met de stichting MIND en MIND Korrelatie. Deze fusie heeft zijn beslag gekregen 
op 1 januari 2019. Er zijn m.b.t. deze fusie geen personele consequenties.  

Personeelsvertegenwoordiging
In 2014 is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht om de betrok-
kenheid van de werknemers te vergroten. De PVT bestaat uit twee medewer-
kers van MIND Fonds Psychische Gezondheid, één medewerker van Korrelatie 
en drie medewerkers van MIND Platform Psychische Gezondheid, welke door 
het personeel zijn gekozen. Er vond meerdere keren overleg plaats tussen de 
directeur(en) en PVT, waarin gesproken werd over de inhoud en personele ge-
volgen van ondernemingsbesluiten. Afhankelijk van het onderwerp werd de 
PVT gevraagd om advies of instemming In het najaar van 2018 stonden de 
bezuinigingen en de daaruit voort vloeiende reorganisatie bij het Fonds en de 
formele fusie van het Fonds met MIND en MIND Korrelatie centraal. Bij deze 
besluitvorming is de PVT nauw betrokken geweest. De PVT heeft hierbij de 
betrokken vakbonden geconsulteerd.

de statutaire directeur van MIND. Zowel de Raad van Toezicht als de directie van 
MIND ontvingen voor hun werkzaamheden in deze nieuwe (werk)stichting geen 
beloning. De onderlinge samenwerking tussen de drie stichtingen binnen MIND 
(en MIND Platform) is de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd. Op operationeel 
vlak wordt al op verschillende manieren samengewerkt. Het is nu tijd om op orga-
nisatorisch vlak te komen tot een (verdere) stroomlijning van de MIND-organisatie. 
Per januari 2019 zijn de drie stichtingen gefuseerd. Het betreft een juridische fusie 
onder algemene titel waarbij MIND Fonds Psychische Gezondheid de verkrijgende 
partij is. De stichtingen MIND en Korrelatie houden op te bestaan. MIND Fonds 
Psychische Gezondheid heeft per fusiedatum een naamswijziging ondergaan naar 
Stichting MIND. 

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 kende twee aftredende leden. Vervolgens heeft Eddy van Doorn zitting 
genomen in de Auditcommissie. Lizan Aalders (bestuurslid van MIND Landelijk 
Platform Psychische Gezondheid) is voorzitter van de Auditcommissie. De Audit-
commissie 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 2018 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. 
In 2018 was de WAR in verband met de heroriëntatie op het subsidiebeleid 
niet actief. 

Adviescommissies Fondsen op Naam
Fonds Psychische Gezondheid beheerde in 2018 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.
Overzicht gehonoreerde projecten 2018
In 2018 zijn er vanuit MIND Fonds Psychische Gezondheid geen projecten  
gehonoreerd.
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Klachtenafhandeling
MIND Fonds Psychische Gezondheid ontvangt weinig klachten. Klachten die wij 
ontvangen gaan meestal over foutieve adressering, of brieven die dubbel zijn ont-
vangen. Dit soort administratieve wijzigingen wordt niet geregistreerd als klacht, 
maar uiteraard wel meteen doorgevoerd in het databestand. De Klachtenregeling 
van het Fonds staat op de website. Mensen kunnen via een contactformulier 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 bespreken de klachten 
met de Teamleiders met het doel om hiervan te leren.

In 2018 ontvingen we een klacht. Deze ging over de informatie over de website. 
De klacht is naar tevredenheid van de klager afgehandeld. Verder is besloten om 
de klachtenregeling van MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korre-
latie, MIND en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid op elkaar af te 
stemmen. Dat houdt in dat MIND vanaf 2019 een klachtenregeling heeft voor 
deze organisatie-onderdelen. Ook de wijze van indienen en afhandelen is dan 
eenduidig.

VriendenLoterij en Nederlandse Loterij
MIND - Fonds Psychische Gezondheid is beneficiënt van twee loterijen: de 
VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij. Deze loterijen leverden samen in 2018 
€1.006.292 op. Bij de VriendenLoterij hebben wij de mogelijkheid donateurs 
mee te laten spelen voor MIND met zogenoemde ‘geoormerkte loten’. Van 
iedere speler die MIND opgeeft als goed doel, ontvangen wij 50% van de 
opbrengst van een lot. In 2018 hebben de geoormerkte loten van de Vrien-
denloterij voor €68.438 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 2018 zoveel projecten en activiteiten 
hebben kunnen financieren.

Beleggingsbeleid 
Fonds Psychische Gezondheid beschikt over een vermogen dat bestaat uit reser-
ves en fondsen die zowel de continuïteit van de organisatie moeten waarborgen, 
alsmede dienen bij te dragen aan de begroting. Gezien de lange termijn horizon van 
het vermogen wordt dit geïnvesteerd in beursgenoteerde effecten. De beleggings-
doelstelling 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 beleggingsuniversum uitge-
sloten 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 beleggingsin-
komsten over 2018 zijn negatief en onder 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 accoun-
tants. De account heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd en goedgekeurd.

Contactgegevens
MIND Fonds Psychische Gezondheid (MIND Netherlands)
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Telefoon (033) 303 23 33

IBAN NL08 ABNA 0469080000
t.n.v. MIND Fonds Psychische Gezondheid
E-mail: info@wijzijnmind.nl
Internet: www.wijzijnmind.nl 
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PASSIVA
Reserves en Fondsen     

Reserves  

Continuïteitsreserve 441.826  645.346 

Risicoreserve beleggingen 0  195.960

  441.825  841.305 

    

Bestemmingsfondsen   

Fondsen op naam:    

Fundashon Boy Winkel 242.017  245.230 

Fonds AGGZ 380.202  385.249

Karel Geelen Fonds 39.555  39.330

Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds  270.728  270.728

Antonia Wilhelmina Fonds 2.023.402  2.050.916

Bestemmingsfonds Eerder is Beter 0  21.917

  2.955.903  3.013.369 

 

Voorzieningen

Voorziening personeel (Jubilea / LFB) 82.869  121.338

Voorziening WW-uitkering 14.028  0

  96.897  121.338 

   

Langlopende schulden  

Schulden verstrekte subsidies  634.919  1.018.556

Kortlopende Schulden

Schulden aan leveranciers 248.455  162.101

Schulden verstrekte subsidies 300.000  350.000

Gelieerde maatschappijen 89.985  0 

Belastingen en premies 50.587  77.355 

Sociale Verzekeringen 

Onderhanden projecten 234.846  0

Overige schulden en 266.005  168.364 

overlopende passiva 

  1.189.878  757.819

    

Totaal passiva  5.319.423  5.752.388

 

ACTIVA     

Materiele Vaste Activa  50.248  33.163

Financiële vaste activa  4.180.766  4.778.917 

  

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 200  29.234

Gelieerde partijen 116.564  118.299

Nog te ontvangen subsidies 35.000  0

Overige vorderingen 391.205  500.484

Overlopende activa 95.653  87.706

  638.622  735.723

   

Liquide middelen  449.786  204.585

    

Totaal activa  5.319.423  5.752.388

31 december 2018
€                           €

31 december 2017
€                           €

31 december 2018
€                           €

31 december 2017
€                           €

Balans per 31 december 2018Balans per 31 december 2018
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  Werkelijk Begroting Werkelijk 
  2018  2018  2017
            

BATEN
Baten van particulieren  624.389  656.000  643.249

Baten van bedrijven  6.950  50.000  13.500

Baten van loterijorganisaties  1.227.306  1.035.000  1.297.620

Baten van subsidies van overheden  37.801  175.000  152.211

Baten van andere organisaties  112.140  65.000  0

zonder winststreven

Som van de geworven baten  2.008.585  1.981.000  2.106.580

Overige baten  0  0  0

Totaal baten  2.008.585  1.981.000  2.106.580 

      

LASTEN     

 Besteed aan doelstellingen     

Programma Projecten en subsidies  499.683  483.760  236.951

Programma Korrelatie  147.215  157.720  75.323

Voorlichting, Communicatie en Programma’s  1.211.906  1.087.800  1.320.690 

   1.858.804  1.729.280  1.632.964

     

Wervingskosten  204.938  231.680  164.741

 Kosten beheer en administratie  359.479  335.040  394.580

Totaal lasten  2.423.221  2.296.000  2.192.285

Saldo voor financiële baten en lasten  -414.636  -315.000  -85.705

Saldo financiële baten en lasten  -42.310  115.000  148.412

Saldo van baten en lasten  -456.946  -200.000  62.707

Bestemming van het resultaat

Continuïteitsreserve  -203.520  -200.000  83.372

Risicoreserve beleggingen  -195.960    27.791

Bestemmingsreserves  0    -70.000

Bestemmingsfondsen:     

- Fundashon Boy Winkel  -3.213    6.308

- Fonds AGGZ  -5.047    -7.141

- Karel Geelen Fonds  225    -11.488

- Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds   0    0

- Antonia Wilhelmina Fonds  -27.514    52.016

Bestemmingsfonds Eerder is Beter  -21.917    -18.150

   -456.946  -200.000  62.707

Staat van baten en lasten over 2018
  
Bestemming Doelstelling
     
  Programma Programma 
  Projecten Voorlichting en Programma
Lasten  & subsidies Communicatie Korrelatie  
  
Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen  409.240  40.000
Communicatiekosten   382.017 
Personeelskosten  73.401 673.510 55.142
Kantoor- en algemene kosten  10.375 95.201 31.701
Huisvestingskosten  5.530 50.740 16.896
Afschrijving  1.138 10.438 3.476
   
Totaal  499.683 1.211.906 147.215  

     
    Kosten beheer
Lasten  Wervingskosten   en admini-stratie
    
Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen  
Communicatiekosten  87.514 
Personeelskosten  95.297  291.741
Kantoor- en algemene kosten  13.470  41.238
Huisvestingskosten  7.179  21.979
Afschrijving  1.477  4.521
  
Totaal  204.938  359.479

Lastenverdeling

  

     
  Totaal  Totaal
  Werkelijk Begroot Werkelijk
Lasten  2018 2018 2018  
  
Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen  449.240 400.000 203.803
Communicatiekosten  469.531 500.000 496.882
Personeelskosten  1.189.091 1.129.200 1.284.659
Kantoor- en algemene kosten  191.986 143.800 103.430
Huisvestingskosten  102.323 106.000 81.998
Afschrijving  21.050 17.000 21.513
   
Totaal  2.423.221 2.296.000 2.192.285
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