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Steun ons in het realiseren van onze droom: Een samenleving waarin wij psychische gezondheid
koesteren, daarin investeren en alles doen om onnodig psychisch leed te voorkomen. Iedereen die
nu of in de toekomst te maken heeft met psychisch leed kan rekenen op begrip, ondersteuning en
goede zorg. Samen zijn wij MIND.

Voorwoord

Inhoudsopgave

Hierbij presenteren wij met trots ons MIND-jaarverslag met een overzicht van onze
activiteiten, campagnes en behaalde resultaten ’om psychische gezondheid in
Nederland te verbeteren’. Het jaar 2019 was in meerdere aspecten voor MIND
een royaal jaar. Succesvolle evenementen als de MIND Blue Monday Run, Last
Man Standing en MIND Antonie Kamerling Award droegen sterk bij aan onze
groei in zichtbaarheid en fondsenwerving. MIND laat hiermee zien een groeiende
maatschappelijke beweging te zijn voor iedereen.
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Op 1 januari 2019 was de juridische fusie tussen MIND Fonds Psychische
Gezondheid en MIND Korrelatie in Stichting MIND een feit. Hierdoor krijgen
onze voorlichtende activiteiten en anonieme hulpverlening die we al sinds
2012 met elkaar uitvoeren, nog meer eenheid en formele samenhang. Ruim
2,5 miljoen Nederlanders hebben in 2019 online en offline gebruik gemaakt
van onze voorlichting over psychische gezondheid en ruim 18.000 mensen
maakten gebruik van de hulp en advies van MIND Korrelatie. De organisatorische
eenheid maakt MIND completer en allrounder als goed doel.
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De kers op de taart dit jaar was natuurlijk het werkbezoek van Koningin Maxima
aan MIND. We zijn als MIND ontzettend vereerd dat Hare Majesteit op bezoek
kwam. Wij hebben de Koningin verteld over onze droom: we willen dat Nederland
investeert in psychische gezondheid en dat mensen met psychische problemen
altijd kunnen rekenen op goede zorg, steun en begrip. Zij sprak met een groot
aantal ervaringsdeskundigen over psychische problemen, het herstel en het
stigma waar mensen mee te maken krijgen.

Grote betrokkenheid bij jongeren
Jongeren namen een speciale plek in het koninklijk programma in. Tijdens het
bezoek sprak de Koningin met een aantal jongeren van de MIND Young Academy
en de MIND Young Studio, die haar lieten zien hoe zij hun eigen ervaringen met
psychische problemen inzetten om andere jongeren te helpen. Ze nam deel
aan een kringgesprek met jongeren die lesgeven op scholen over het omgaan
met psychische problemen en deed mee aan een YouTube-video van de MIND
Young Studio. De Koningin toonde veel belangstelling voor en betrokkenheid bij
alle verhalen van de aanwezigen.
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Droom verwezenlijken
Het bezoek van Koningin Máxima, en ook
de steun van zoveel mensen in Nederland,
helpt ons om onze droom te verwezenlijken.
Dankzij onze donateurs, de VriendenLoterij,
stichting Loterijacties Volksgezondheid en
onze samenwerkingspartners kunnen we ons
maatschappelijk relevante werk blijven doen.
We willen alle mensen bedanken die hieraan,
in welke vorm ook, hebben bijgedragen. Hun
stem, hun steun en inzet maken het verschil,
nu en in de toekomst.
Marjan ter Avest
Directeur bestuurder
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Missie
Samen bevorderen we de psychische gezondheid
in Nederland
ONZE DROOM
We dromen van een samenleving die psychische gezondheid koestert, daarin
investeert en alles doet om onnodig psychisch leed te voorkomen. Een samenleving
waarin iedereen die nu of in de toekomst te maken heeft met psychisch leed kan
rekenen op begrip, ondersteuning en goede zorg.
MISSIE
MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie, een autoriteit die stem
geeft aan mensen met psychische kwetsbaarheid en hun naasten. We zijn hét
aanspreekpunt in Nederland voor alle maatschappelijke en individuele 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
vormen we een beweging die de
nationale agenda opstelt 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 iemand met ervaringskennis, ambassadeur, vrijwilliger
of donateur.
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Voorlichting, communicatie
en fondsenwerving
MIND 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 presenteren van voorlichtingsmateriaal
• het publiceren van artikelen, ervaringsverhalen en interviews in de (sociale) media
• het organiseren en ondersteunen van campagnes en evenementen.

MIND is een door het CBF ‘erkend goed doel’ en volgt de
gedragscode zoals die is afgesproken door Goede Doelen
Nederland. De CBF erkenning is ingesteld door het Centraal
Bureau Fondsenwerving. Om in aanmerking te komen voor de
erkenning moeten wij voldoen aan strenge voorwaarden over
de wijze waarop wij geld werven en hoe wij dit besteden. De
belastingdienst heeft MIND 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. Wij hoeven over donaties geen erfbelasting te
betalen als ANBI aangemerkt goed doel.
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Ontwikkelingen digitale platform
Het digitale platform van MIND bestond in 2019 uit de websites WijzijnMIND.nl
(psychische aandoeningen van A tot Z), MINDPlatform.nl (belangenbehartiging),
MINDKorrelatie.nl (directe hulpverlening door een hulpverlener), MINDBlue.nl
(somberheid en depressie), MINDYoung.nl (psychische problemen bij jongeren
van 15 - 25 jaar) en MINDVerslaving.nl (verslavingsproblematiek). Via onze
websites maken we onze voorlichtingsmaterialen en andere relevante informatie
toegankelijk voor de verschillende doelgroepen en we zetten ons dan ook
continu in om de vindbaarheid van de websites te vergroten. Dit doen we door
de inzet van Google Grants en voortdurende zoekmachineoptimalisatie. Ook
verwijzen we via onze social media kanalen naar ons digitaal platform en werken
we samen met diverse mediapartners. Hierdoor wisten in 2019 maar liefst 2,5
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 2019 hoog en ging over onderwerpen als depressie, angststoornissen, zelfbeschadiging, seksueel misbruik,
wachtlijsten in de ggz, eetstoornissen, pesten en psychische problemen bij
jongeren. Ook was er veel regionale media-aandacht voor de MIND Blue
Monday Run en de actie Wandelen Tussen 2 Werelden van ervaringsdeskundigen
Tim en Anouk, die een wandeling door heel Nederland maakten om geld op te
halen voor MIND en de Stichting Omgaan met Pesten. En er was veel landelijke media-aandacht voor het MIND-evenement Last Man Standing en de MIND
Antonie Kamerling Award. Samen met NPO 3FM, Human, NPO 3, FunX en EO
BEAM organiseerde MIND voor de derde keer de #openup-week, met als thema
psychische problematiek bij jongeren. We verschenen in 2019 onder meer in de
volgende media: NPO 3FM, FunX, GGZ Nieuws, AD, GezondNU, LINDA, Een
Vandaag, Metro, RTL Nieuws.
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Het gehele overzicht van de media-aandacht voor MIND en MIND Korrelatie is te
vinden (website: https://wijzijnmind.nl/over-ons/in-de-media-2/in-de-media-1 )
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 aangereikt 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. Wij meten het resultaat
onder meer aan de hand van het aantal volgers. Het aantal volgers van onze
verschillende social media kanalen is nu (april 2020):

88.000

15.000
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5.000

4.000
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Activiteiten en resultaten

#Openup week

MIND Blue Monday Run
Op 21 januari 2019 was het Blue Monday, de meest sombere dag (volgens
sommige onderzoekers) van het jaar. Maar voor mensen met een depressie
stopt die somberheid niet na één dag. Daarom vraagt MIND op deze dag ieder
jaar extra aandacht voor mensen met depressie. Ook dit jaar waren er maar
liefst 21 runs in Nederland. De runs werden georganiseerd door enthousiaste
lopers, waaronder een aantal runningtherapeuten en mensen die ‘iets’ met
depressie hebben, zelf of in hun omgeving. Er liepen zo’n 200 deelnemers mee
in o.a. Blauwestad, Amersfoort, Rotterdam, Malden, Beek, Hoofddorp en nog
5 andere gemeenten. In IJsselstein was er een heuse yogasessie in het kader
van deze actie. Het ingezamelde geld van de Blue Monday Runs stelt MIND
beschikbaar voor het ontwikkelen van een nieuwe app, waarmee depressie
bespreekbaar kan worden gemaakt: de ABI app.

“Van rennen word je warm. En het samenzijn geeft warmte en verbintenis”
Één van de lopers

ABI-app
De ABI app zit vol tips en informatie om depressie bespreekbaar te maken en ervoor te zorgen
dat iemand met een depressie zich gehoord en
gezien voelt.

Rixt van der Linde, bedenker en maker van de
app en ze heeft zelf ook een depressie gehad:

“Met ABI richt ik me op de vrienden van
iemand met een depressie. Mijn doel is
om ervoor te zorgen dat zij beter kunnen
omgaan met een depressieve vriend of
vriendin, zodat de vriendschap intact
blijft en dat er wederzijds begrip ontstaat.
Vriendschap is belangrijk, omdat contact
met vrienden en vriendinnen kan helpen
bij het herstel van een depressie. ABI is
het resultaat van uitgebreid onderzoek
en vele gesprekken met de doelgroep
en psychologen.”
10
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Onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag opiniepanel, onder
2.100 jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar.
Praten over psychische problemen voor veel jongeren een taboe
Dit bleek uit een onderzoek van 3Vraagt in samenwerking met MIND en NPO
3FM in het kader van hun #openup-week. Het doel van de #openup-week is het
bevorderen van openheid bij jongeren over psychische problemen. Hoe eerder
jongeren open durven te zijn over hun problemen, hoe eerder ze hulp krijgen.
Hierdoor wordt de kans dat hun klachten verergeren kleiner, evenals de kans
dat ze met ernstige klachten in de ggz belanden. MIND en NPO 3FM deelden
tijdens de #openup-week online en op de radio vele verhalen van jongeren over
hun psychische klachten en over de manier waarop zij anderen vertelden over
deze klachten, hun ‘openup’.

“Stress en slaapproblemen zorgden ervoor dat ik last kreeg van al
mijn andere klachten. Je hebt dan geen energie meer in je lijf om
terug te vechten en dan beland je steeds meer in de problemen.”
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3FM KNOW SHIT: Maud wil weten waarom ze geen les
krijgt over depressie

om andere jongeren te stimuleren over hun psychische problemen te praten. Ze
laten zien dat meer jongeren worstelen met psychische klachten.
Inmiddels is het lesprogramma meer dan 300 keer gegeven waarvan ongeveer de
helft in het kalenderjaar 2019.

Leerling:

“Je ziet niet altijd gelijk aan iemand of hij psychische problemen
heeft. Zo was de peer educator een relaxte jongen. Het kan
iedereen treffen.”

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de effecten van de MIND Young
Academy op psychische problemen van jongeren op de middelbare school en op
het mbo, onder ruim 250 leerlingen, docenten en peer educators. Daaruit is gebleken
dat leerlingen na de gesprekken met peer educators in de klas zich realiseren dat
psychische problemen veel meer voorkomen dan ze dachten, ook onder jongeren.
Ook bleek uit het onderzoek dat praten met leeftijdsgenoten over psychische
problemen de drempel om hulp te zoeken verlaagt.

Wel biologieles krijgen over wat er in je lichaam gebeurt, maar niet over wat er in
je hoofd omgaat. Scholiere Maud vroeg zich af waarom dat zo is. Want wat als
het niet goed gaat met jou of iemand uit je omgeving? Hoe ga je daar dan mee
om? Op school leer je weinig tot niets over psychische gezondheid, terwijl het aan
de orde van de dag is. Maud ging op zoek naar een antwoord op haar vragen in
een aflevering van KNOW SHIT uit met Cesar. Ze bezochten hiervoor het kantoor
van MIND en vroegen het de peer educators van de MIND Young Academy tijdens
hun training.

Een zorgcoördinator:

“We krijgen nu leerlingen met klachten in beeld waar we nog
geen weet van hadden. En ook leerlingen die thuis een broertje,
zusje of ouder hebben met problemen of een ziekte, die leerlingen
gaan nu praten.”

“Lessen over psychische gezondheid op school zijn op dit moment
niet verplicht. Bij sommige mentorlessen wordt er wel aandacht
aan besteed, maar er is geen standaard aanbod. Wij willen graag
dat er een totaalpakket komt en elke school aandacht besteedt aan
wat het betekent om psychische klachten te hebben, wat er dan in
je hersenen gebeurt en ook hoe je daar anders mee om kunt gaan.”
Marjan ter Avest

MIND Young Academy
MIND en Diversion hebben onder de naam MIND Young Academy een speciaal
lesprogramma ontwikkeld. Leeftijdsgenoten die zelf (of in hun nabije omgeving) te
maken hebben gehad met psychische problemen delen hun ervaringen in de klas

12
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MIND Young Studio
MIND vindt het belangrijk om niet alleen vóór jongeren te werken, maar vooral
ook samen mét jongeren, omdat zij weten waar hun leeftijdgenoten behoefte
aan hebben en waar ze vragen over hebben.

“MIND streeft ernaar om in 2040 de mentaal gezondste jeugd van
de wereld te hebben. Het bespreekbaar maken van psychische
gezondheid op elke school past goed binnen deze ambitie en
om dit een vast onderdeel te maken van het curriculum in het
voortgezet en middelbaar onderwijs. We zien dat de lessen van
de peer educators écht iets doen voor de leerlingen: we merken
dat het begrip en de openheid toeneemt. We vinden het daarom
belangrijk om zo snel mogelijk dit lesprogramma op alle scholen
in Nederland aan te kunnen bieden.”
Sander Slootmaker, programmamanager MIND Young

14

Jaarverslag 2019 Stichting MIND

Daarom lanceerde MIND de MIND Young Studio, een online platform gerund
door vier jongeren (redactieleden) die zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen Het platform heeft tot doel om andere jongeren te helpen
om te gaan met hun psychische problemen en het taboe hierop te doorbreken.
De redactieleden, die zelf ervaring hebben met onder meer depressie, angst en
burn-out, publiceren series op Youtube en Instagram om jongeren bijvoorbeeld te
vertellen wat er nu écht waar is over psychische klachten. Ook duiken ze in hun
eigen verleden en praten over hun ervaringen. Met behulp van andere jongeren,
psychologen, psychiaters en BN-ers doorbreken ze het taboe op het praten over
psychische problemen, leggen uit wat wel en niet waar is over psychische problemen en deden ze onder meer verslag van het MIND event Last Man Standing.
De VU onderzocht de Studio en vond dat de jongeren de luchtige manier waarop
onderwerpen besproken worden waarderen. De kwaliteit van de MYS content
werd zeer positief beoordeeld. De MIND Young Studio kan goed bijdragen aan
het creëren van bewustwording en het normaliseren van ervaringen bij jongeren.
In een paar maanden tijd had de Studio meer dan 1500 volgers op Instagram en
hadden de video’s meer dan 25.000 weergaven.
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Last man standing
In 2019 vond de derde editie van Last Man Standing plaats op het strand
van Ermelo. 300 mensen stonden op een paal om psychische problemen bij
jongeren te voorkomen en openheid over psychische problemen te bevorderen.
Sommige stil, andere uitgelaten of zelfs dansend, maar allemaal heel vastberaden
om zo lang mogelijk te blijven staan. DJ Wijnand stond in zijn radioshow Weekend Wijnand (3FM) ook een paar uur op een paal voor zijn studio. Aan het einde
van de dag konden we zeer tevreden terugkijken op een impactvolle dag met
veel ervaringsverhalen en met een grandioze opbrengst van ruim € 85.000,- voor
voorlichting, hulp en advies voor jongeren met psychische problemen. Door de
vele media-aandacht voor Last Man Standing is de drempel om te praten over
psychische problemen hopelijk weer wat lager geworden.

MIND Antonie Kamerling Award
Met de MIND Antonie Kamerling Award vraagt
MIND aandacht voor het belang om jezelf te
durven en kunnen uiten bij psychische problemen. Media-uitingen en publicaties die hieraan
hebben bijgedragen, dingen mee naar deze
award die jaarlijks wordt uitgereikt. In 2019 waren
de volgende drie documentaires genomineerd
voor de award:
• Eetstoornissen: Maskers Af (Jessica Villerius
i.s.m. Videoland/RTL en magazine LINDA.),
•T
 ygo in de GHB (EO en Zodiak Nederland) en
•V
 eda Beslist Zélf – Jong en een euthanasiewens
(Jessica Villerius i.s.m. BNNVARA),
Er zijn bijna 5.000 stemmen uitgebracht en met
41% van de stemmen is de winnaar van de derde
editie van de MIND Antonie Kamerling Award de serie Eetstoornissen: Maskers
Af geworden. Documentairemaker Jessica Villerius en de 4 jonge vrouwen uit
de serie kregen de award uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de
Mariënhof in Amersfoort. Het beeldje werd overhandigd door de winnaar van
vorig jaar, presentator Jan Kooijman en hoofdrolspeelster Anne uit de TV-serie
#jesuisdepri.

Villerius:

“Feit blijft dat als eten of niet eten je leven beheerst, je een intens
eenzaam bestaan leidt en je wereld steeds kleiner wordt. Die tergende
eenzaamheid, die constante oorlog in het hoofd, heb ik bij deze vier
vrouwen geprobeerd vast te leggen.”
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MIND Korrelatie in cijfers

Van relatie- of opvoedproblemen, tot stress en seksueel misbruik. De problemen
waarmee mensen bij MIND Korrelatie aankloppen loopt enorm uiteen. Hetzelfde
geldt voor de ernst van de problematiek: die varieert van onzekerheid tot suïcidaliteit. De hulpverleners van Korrelatie zijn gewend hier snel op in te springen
om vervolgens samen op zoek te gaan naar een passende oplossing zodat de
hulpvrager weer verder kan. De hulp van Korrelatie heeft zo een sterk preventief
karakter en voorkomt verergering van problemen – en dat vaak in een relatief
vroeg stadium. Zo heeft het werk van Korrelatie een enorme persoonlijke én maatschappelijke impact. Uiteindelijk leiden de persoonlijke adviezen en de gerichte
verwijzingen namelijk tot minder onnodig beroep op hulpverlenende instanties.

Top tien hulpvragen 2019
1

Angst, dwang, fobie

10%

2

Depressie

6%

3

Problemen in relatie/contact met partner

4%

4

Psychose, schizofrenie

2%

5

Ptss, verwerking trauma

2%

6

Stress, burnout

2%

7

Problemen in relatie/contact met kind(eren)

1%

8

Vragen over opvoeden en opgroeien

1%

9

GGZ behandeling

1%

10

Eetstoornissen

1%

Wat feiten op een rij:
• In 2019 verzorgde MIND Korrelatie 18.360 hulpverleningscontacten, 48% meer
dan in 2018.
• MIND Korrelatie bereikt relatief veel jongeren en jongvolwassenen. 42% van de
hulpvragers is tussen de 11 en 30 jaar oud.
• Veruit de meeste hulpvragen gaan over de hulpvrager zelf (daarna de partner
of het kind).
• Meer dan de helft van de hulpverleningscontacten verloopt inmiddels online
via mail, chat en WhatsApp.

38%
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19%
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Opvangen van geëmotioneerde kijkers
Van oudsher is MIND Korrelatie dé partner van de publieke omroep bij het
opvangen van geëmotioneerde kijkers. Daarnaast verzorgen we inmiddels ook de
opvang via de websites van de omroepen. In 2019 maken diverse omroepen gebruik van de opvangmogelijkheden van MIND Korrelatie na afloop van uitzendingen
over heftige persoonlijke onderwerpen, zoals cyberpesten, het omgaan met de
dood, verslaving, mishandeling, vechtscheidingen en seksueel misbruik.

Veel media hebben aandacht besteed aan het feit dat MIND Korrelatie de nazorg verleende na de documentaire Leaving Neverland bij de VPRO, over het
vermeende seksuele misbruik door Michael Jackson van jonge jongens. Denk
aan media als de NOS, de Telegraaf, Metro, RTL Nieuws, Shownieuws en RTL
Boulevard. In totaal verzorgde MIND Korrelatie 95 opvangen. Deze opvang na
afloop van aangrijpende documentaires, programma’s en interviews is en blijft
een belangrijke functie voor MIND Korrelatie.

De top 5 van uitzendingen in 2019 met de meeste respons
Datum
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Jaarverslag 2019 Stichting MIND

Programma

Onderwerp

1.

8 maart

Leaving Neverland –
Michael Jackson

Seksueel misbruik

2.

24 april

Veda beslist zelf

Euthanasie

3.

10 maart

Kruispunt

Ouderverstoting/
onthechting na scheiding

4.

15 – 28 februari

Spangas

Rouw en verlies

5.

21 november

Onze jongens op
Java

Oorlog in voormalig
Nederlands-Indië
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MIND Korrelatie biedt overbruggingsgesprekken voor mensen op wachtlijst
Speciaal voor mensen die op een wachtlijst staan voor een behandeling in de ggz
of om een andere reden langere tijd niet terecht kunnen bij hun hulpverlener, biedt
MIND Korrelatie overbruggingsgesprekken aan. Deze mensen worden aangespoord om contact op te nemen met MIND Korrelatie.

Subsidieprogramma
Ook in 2019 hadden we geen open subsidieprogramma, maar we hebben wel een
bijdrage toegezegd van € 100.000 voor de aanpak van psychische problemen bij
jongvolwassenen. Deze bijdrage komt vanuit twee Fondsen op Naam: het Prof.
dr. Hart de Ruyter Fonds (€ 50.000) en het Antonia Wilhelmina Fonds (€ 50.000).
We willen de bijdrage aanwenden voor projecten en activiteiten die zich richten op jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten. Dat sluit aan
bij het programma GeestKracht van FNO. We hebben bij de ontwikkeling van
dit programma met FNO samengewerkt. Daarnaast past dit goed bij andere
activiteiten die we voor jongvolwassenen met psychische problemen organiseren zoals de MIND Young Academy, de MIND Young Studio en het project De
Gezonde Generatie 2040. Dat laatste project doen we samen met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. We werken vooral aan het onderdeel Mentale
Veerkracht van jongeren en dat doen we samen met de Hersenstichting.
Verder heeft MIND gewerkt aan het
versterken van het cliënten- en naastenperspectief bij wetenschappelijk
onderzoek. De MIND Kennisagenda
is daarbij leidend in onze contacten
met belangrijke stakeholders als
ZonMw, Patiëntenfederatie Nederland, TOPGGz, onderzoekers in de
ggz en natuurlijk de achterban van
MIND Landelijk Platform Psychische
Gezondheid. In de 2e fase van het
Onderzoeksprogramma ggz van
ZonMw wordt verwezen naar de
MIND Kennisagenda. Daarnaast
wordt in dit programma verwezen
naar de nieuwe Kennisagenda voor
de psychiatrie van de NVvP en de
Kennisagenda van P3NL. Bij het opstellen van deze beide Kennisagenda’s hebben we de onderwerpen van
de MIND Kennisagenda ingebracht.
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Een andere belangrijke activiteit rondom onderzoek is het coördineren van
het Referentenpanel. Dit panel bestaat uit cliënten en naasten die ervaring
hebben met de aandoeningen of thema’s die aan bod komen in het ggzonderzoek. Zij zijn geworven bij de leden en bredere 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 Actieprogramma lokalen initiatieven voor mensen met verward gedrag. Daarnaast
zetten we de panelleden in voor de beoordeling van onderzoeksaanvragen
van de Hersenstichting.
Ondanks de mededeling op de website dat MIND geen open subsidieprogramma
had, ontving het MIND toch nog 56 nieuwe aanvragen voor subsidie. Als subsidieverstrekker volgt MIND alle projecten die een financiële bijdrage van ons hebben
gekregen. Aan het einde van 2019 stonden in totaal nog 20 projecten uit voor een
bedrag van ongeveer € 385.000 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. Ook is er soms contact
tussen de projectleiders en de mensen van de afdeling Marketing & Communicatie
en Voorlichting van MIND. Zo is MIND 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.
In 2019 zijn 24 projecten afgesloten. Hiervan zijn zestien projecten conform het
projectplan uitgevoerd en zonder problemen afgesloten. Bij acht projecten werd
het oorspronkelijke subsidiebedrag naar beneden bijgesteld om verschillende
redenen: bij vijf projecten waren de uitgaven uiteindelijk lager dan oorspronkelijk begroot, bij een project werd een deel van de kosten (alsnog) door de
zorgverzekeraar vergoed en bij een onderzoek mislukte de eerste fase waarbij
de onderzoeker de kosten voor deze eerste fase op zich nam. Een onderzoek
kwam in het geheel niet van de grond, waardoor de onderzoeker afzag van onze
bijdrage. Bij deze acht projecten viel (een deel van) de toegezegde subsidie
terug naar de algemene middelen van MIND.
Doordat we alle gesubsidieerde projecten nauwgezet volgen, kunnen we goede
afspraken maken over naamsvermelding. Samen met de projecten zoeken wij
naar communicatiemogelijkheden om MIND (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.
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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 inhoudelijke
verbetering van de zorg voor deze jongeren, kunnen vanuit dit fonds gefinancierd
worden. In 2019 hebben we een bijdrage toegezegd van € 50.000 voor de aanpak
van psychische problemen bij jongvolwassenen.

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. In 2019 hebben we een bijdrage toegezegd van € 50.000 voor de aanpak van psychische
problemen bij jongvolwassenen.

De Gezonde Generatie 2040

Fonds op Naam: Fundashon Boy Winkel

Binnen de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bundelen 21 gezondheidsfondsen, 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 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)

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, maar
dat neemt niet weg dat we blijven zoeken naar mogelijkheden om de middelen
te besteden conform de doelstelling van dit Fonds op Naam. Helaas heeft dit in
2019 nog niet tot concrete te financieren projecten geleid.

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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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
2019 hebben we geen projecten gefinancierd vanuit het Fonds AGGZ.

Fonds op Naam: Karel Geelen Fonds
Het Karel Geelen Fonds investeert in lotgenotencontact en zelfhulp in de geestelijke
gezondheidszorg. Het steunt bij voorkeur vernieuwende initiatieven van lotgenoten
die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van leven. In 2018 is besloten om de
resterende middelen van het Karel Geelen Fonds te besteden aan het opzetten van
het concept ‘MIND cafés’. Dit project is in 2019 opgestart in nauwe samenwerking
met de achterban van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Dit project loopt verder in 2020. Hierna wordt het Karel Geelen Fonds opgeheven.
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Klachtenafhandeling

Directie

MIND ontvangt weinig klachten. De Klachtenregeling van MIND 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.
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.

MIND is een stichting die bestuurd wordt door een directeur/bestuurder met
een door de Raad van Toezicht vastgestelde taak. De directeur/bestuurder
van MIND is mevrouw drs. Marjan ter Avest. Naast directeur/bestuurder van
stichting MIND is Ter Avest directeur van de vereniging MIND Landelijk Platform
Psychische Gezondheid, waar zij een fulltime aanstelling heeft voor onbepaalde
tijd . Marjan ter Avest wordt voor 60% doorbelast aan stichting MIND. Salariëring
en inschaling van de directiefunctie zijn volgens de richtlijnen voor bezoldiging
van bestuurders/directeuren van Goede Doelen Nederland en de CAO Welzijn.

In 2019 ontvingen we veertien klachten.
• Vier klachten gingen over de informatie op onze website. Eén klager was in 1e
instantie niet tevreden over de reactie. Zij ging in beroep en daarna hebben we
de informatie op de website aangepast
• Eén klacht ging over de inhoud van een fondsenwervende actie.
•N
 egen klachten gingen over het advies van de hulpverleners van MIND Korrelatie.
De teamleider heeft contact hierover opgenomen.
Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

Organisatie

Per januari 2019 zijn stichting MIND Fonds Psychische Gezondheid (sinds 1949),
stichting MIND Korrelatie (sinds 1965) en stichting MIND (sinds 2016) gefuseerd.
Het was een juridische fusie onder algemene titel waarbij MIND Fonds Psychische
Gezondheid de verkrijgende partij is. De stichtingen MIND en Korrelatie zijn
opgehouden te bestaan. MIND Fonds Psychische Gezondheid heeft per fusiedatum een naamswijziging ondergaan naar Stichting MIND.
Stichting MIND is een fondsenwervende organisatie die publieksvoorlichting geeft
en met onderzoek en innovatie bijdraagt aan een betere geestelijke gezondheid op
lange termijn. MIND Korrelatie maakt onderdeel uit van MIND en geeft anonieme
hulp bij jaarlijks ca. 20.000 vragen over psychische en psychosociale problemen.
Stichting MIND werkt nauw samen met de vereniging MIND Landelijk Platform
Psychische Gezondheid. Dat is sinds 2006 de landelijke koepel voor cliënten-,
familie- en zelfregieorganisaties in het land. MIND Landelijk Platform richt zich
als vereniging specifiek op het beïnvloeden van beleid (belangenbehartiging) en
het uitvoeren van projecten om de positie van cliënten en naasten te verbeteren.
Daarnaast zijn er nog vele formele en informele contacten. Binnen dit netwerk
komt de beweging MIND tot stand. MIND als beweging wil zeggen dat anderen
uitgenodigd zijn om (ook) actief mee te doen. Dat kunnen individuen zijn of
organisaties. MIND werkt graag samen met iedereen die zich voor een psychisch
gezonde samenleving wil inzetten.
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Marjan ter Avest heeft de volgende nevenfuncties:
• Stichting Samen Sterk tegen Stigma (vice-voorzitter)
De directeur bereidt samen met de teammanagers het beleid voor. Er zijn vier
afdelingen met elk een teammanager. De directeur maakt deel uit van het bestuursbureau. Het bureau vormt samen met de teammanagers het Managementteam en
dat richt zich op het (strategisch) beleid van MIND. De teammanagers stellen
binnen de gestelde financiële kaders de jaarplannen op. De directeur legt die
plannen ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Na goedkeuring voeren
de teammanagers het beleid zelfstandig uit, binnen het mandaat dat zij daarvoor
hebben.

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. 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, fondsenwerving en cliënten- en naastenperspectief. Er zijn profielschetsen opgesteld voor leden van de Raad van
Toezicht en ieder lid neemt plaats op persoonlijke titel. De Raad van Toezicht
bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. De helft van de Raad
van Toezicht wordt gevormd door de bestuursleden van de vereniging MIND
Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De voorzitter van de Raad van
Toezicht fungeert ook als voorzitter van het bestuur van de vereniging. 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. Er is een rooster van aan- en aftreden. De leden krijgen voor hun werkzaamheden een vaste
onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding. In 2019 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. Verder is de accountant is bij een vergadering aanwezig geweest om de jaarrekening
te bespreken van gedachten te wisselen over het financiële beleid.
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Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019:
• mw. dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur, voorzitter Raad van Toezicht (en voorzitter bestuur vereniging MIND
Landelijk Platform)
• drs. E. (Eddy) van Doorn, Voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkelgroep
•p
 rof. Dr. N. (Niels) Mulder, psychiater Parnassia Groep en Bijzonder Hoogleraar
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
• mw. M. (Marijke) van Putten, Bestuurder GGZ Noord-Holland-Noord
• C. (Chris) Roelen, Lionfish management & consulting
• Mw. L. (Lizan) Aalders, Hoofd OK VUmc (en bestuurslid vereniging MIND
Landelijk Platform)
• Mr. A.H. (Bert) Brouwer, Bestuurder Careander (en bestuurslid vereniging MIND
Landelijk Platform)
• Mw. C.T. (Titia) Feldmann (en bestuurslid vereniging MIND Landelijk Platform)
• W.J. (Wim) van Minnen, op meerdere plaatsen actief voor ouderen en mensen
met een handicap (en bestuurslid vereniging MIND Landelijk Platform)
Verder volgt MIND de governance code SBF voor goede doelen. Dat betekent
onder andere dat we voor de beloning de richtlijnen van het Centraal Bureau
Fondsenwerving, Goede Doelen Nederland en WNT volgen.

Informatievoorziening Raad van Toezicht
Elk jaar maakt de directie van MIND 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 dashboardrapportage, die de tussentijdse resultaten inzichtelijk maakt. Ook bespreekt de Raad van Toezicht de gespreksverslagen van
de Auditcommissie.

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.

De Auditcommissie
De Auditcommissie is een commissie binnen de Raad van Toezicht en bestaat
uit Lizan Aalders (voorzitter) en Eddy van Doorn.
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 2019 in totaal drie keer.

De wetenschappelijke adviesraad (WAR)
Voor het beoordelen van de subsidieverzoeken voor wetenschappelijk onderzoek laat de directie zich bijstaan door een commissie van externe adviseurs. In
2019 was er geen open subsidieprogramma en was derhalve de WAR niet actief.

Adviescommissies Fondsen op Naam
MIND beheerde in 2019 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. Op dit moment is er alleen een Adviescommissie Karel Geelen Fonds. Die bestaat uit drs. Frans Geelen, drs. Pink van
Veen en drs. Gee de Wilde.

Kwaliteit
MIND is door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als een goed doel
en volgt de bepalingen voor governance, transparantie en verslaglegging. Voor
de interne beheersing, zoals financiële tussenrapportages, tijdschrijven en beheersing van de overhead, volgt MIND een cyclus van besluitvorming, planning
en controle die past bij de aard en omvang van de organisatie.
MIND Korrelatie werkt met een Kwaliteit Management Systeem dat is opgezet
volgens de richtlijnen van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
(HKZ). Hierbij wordt het primaire proces in kaart gebracht en de kwaliteit van
de hulpverlening en bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Om de kwaliteit van de
hulpverlening waar mogelijk te verbeteren, heeft MIND Korrelatie in 2019 zes
intervisiebijeenkomsten voor de medewerkers belegd. Daarnaast doen zij mee
aan individuele en collectieve deskundigheidsbevordering en aan een systeem
van intercollegiale coaching. De vrijwilligers hebben jaarlijks drie vrijwilligersdagen
waaraan deskundigheidsbevordering en intervisie gekoppeld is.

Personeels- en vrijwilligersbeleid

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

Per 31 december 2019 telde MIND 21,3 fte verdeeld over 30 medewerkers,
waarvan 8 mannen en 22 vrouwen. Negen hiervan zijn oproepkracht, werkzaam
voor de afdeling MIND Korrelatie. Voor MIND Korrelatie waren ook 7 vrijwilligers
werkzaam. Ook hebben vijf vrijwilligers zich ingezet voor de MIND Young Studio
en hebben we hiervoor ook 1 stagiaire een plaats kunnen bieden.
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In 2019 hebben 5 medewerkers de organisatie verlaten als gevolg van de
in 2018 ingezette reorganisatie. Verder zijn er ook nieuwe functies bij gekomen in de loop van het tweede half jaar. De vacature van manager Marketing,
Communicatie en Fondsenwerving (MC&F) die er sinds oktober 2018 was,
is in juli 2019 ingevuld. Ook konden er drie vacatures ingevuld worden bij de
afdelingen ICT en MC&F. Helaas hebben we in december 2019 ook afscheid
moeten nemen van een zeer gewaardeerde collega die de strijd tegen een
ernstige ziekte uiteindelijk niet kon winnen.
De hierboven genoemde fusie van MIND FPG en MIND Korrelatie bracht ook een
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden met zich mee. Deze beide organisaties
hadden elk hun eigen CAO, resp. de CAO GGz en de CAO welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. In een eerder stadium is al onderzocht wat de verschillen
tussen beide CAO’s waren en wat de consequenties waren bij een overgang naar
1 CAO. Ook is in deze vergelijking MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid meegenomen, omdat ook deze de CAO W&MD volgt. Het meest gunstig
voor medewerkers en het meest logisch voor de organisatie was om de 14 medewerkers van de GGz onder te brengen bij de CAO W&MD. Bij de CAO-tafel van
de ggz is ontheffing gevraagd en verkregen en de CAO W&MD heeft MIND in zijn
geheel geaccepteerd onder haar werkingssfeer. Medewerkers hebben allen de
garantie gekregen dat zij er niet op achteruit zouden gaan. Daar waar de CAO
iets ongunstiger was, zijn individuele regelingen getroffen. Alle medewerkers
hebben een individuele aanvulling gekregen op hun arbeidsovereenkomst die
zij allen ondertekend hebben. Daarmee is 1 CAO voor MIND en MIND Landelijk
Platform Psychische Gezondheid per 1 januari 2020 een feit.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage voor MIND was in 2019: 3,96%. Een forse daling
t.o.v. 2018 (13,46% ). Deze daling heeft vooral te maken met het herstel van een
aantal langdurig zieken. De meldingsfrequentie was 1,45. Dit cijfer zegt iets over
het gemiddeld aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt. Het verzuim
wordt gemonitord in persoonlijke gesprekken met medewerkers en in de jaarlijkse
functioneringsgesprekken.

Personeelsvertegenwoordiging
In 2014 is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten. De PVT bestaat uit twee medewerkers van
MIND en drie medewerkers van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid,
welke door het personeel zijn gekozen. Er vond in 2019 meerdere keren overleg
plaats tussen de directeur en PVT, waarin gesproken werd over de inhoud en
personele gevolgen van ondernemingsbesluiten. Afhankelijk van het onderwerp
werd de PVT gevraagd om advies of instemming. Dit ging om o.a. een fietsenplan en de voorbereiding op een transitie van CAO (het toewerken naar 1 CAO
voor alle werknemers van MIND begin 2020). Ook nam de PVT het initiatief tot
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het afnemen van een cultuurscan onder het personeel, ter voorbereiding op een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Financiën

Om haar taken uit te kunnen voeren is MIND afhankelijk van steun uit de samenleving. 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, nalatenschappen en donatie uit evenementen.
Daarnaast hebben wij inkomsten uit loterijen en uit beleggingen.

Partners
VriendenLoterij en Nederlandse Loterij
MIND is beneficiënt van twee loterijen: de VriendenLoterij en de Nederlandse
Loterij. Deze loterijen leverden samen in 2019 € 979.017 op, inclusief geoormerkte
loten. 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 2019 hebben de geoormerkte loten van de Vriendenloterij voor € 69.149 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 2019 zoveel activiteiten hebben kunnen financieren.
Ministerie van VWS
MIND Korrelatie ontvangt jaarlijks een subsidie van € 655.660 van de Directie
Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS, op basis van een
uitvoeringsovereenkomst bij een dienst van algemeen economische belang
(DAEB). De subsidie wordt jaarlijks opgehoogd met een bijstelling voor looncompensatie. Verder zijn er inkomsten uit dienstverlening van ca. € 12.000 en overige
inkomsten van ca. € 12.000. Omdat Korrelatie een belangrijke functie vervult op
het terrein van preventie en anonieme e-health bij psychische klachten, is het
wenselijk dat de basisfinanciering wordt aangevuld vanuit andere directies van
het Ministerie van VWS. Zeker gezien het feit dat het moeilijk is voor Korrelatie
om de dienstverlening naast de bestaande gratis publieke dienstverlening te
vermarkten aan instanties en bedrijven.

Beleggingsbeleid
MIND beschikt over een vermogen dat bestaat uit ‘vrije’ reserves en fondsen die
zowel de continuïteit van de organisatie moeten waarborgen, alsmede dienen bij
te dragen aan de begroting. Uitgaande van het lange termijn perspectief van het
vermogen wordt dit geïnvesteerd in beursgenoteerde effecten. De beleggingsdoelstelling is het vermogen te laten groeien in reële termen (naast inflatie) met
jaarlijks circa 1,5%. De portefeuille wordt gematigd defensief belegd zodat grote
koersschommelingen worden voorkomen. Het grootste deel van het vermogen
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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 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.
Voor het beleggingsbeleid laat MIND zich bijstaan door een externe beleggingsbeheerder. 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 is Ruitenburg accountants. De accountant heeft de
jaarrekening 2019 gecontroleerd en goedgekeurd.

Contactgegevens
Stichting MIND (MIND Netherlands)
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
Telefoon (033) 303 23 33
IBAN NL08 ABNA 0469080000 t.n.v. Stichting MIND
E-mail: info@wijzijnmind.nl
Internet: www.wijzijnmind.nl
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Patricia de Boer verloor haar 15-jarige dochter Dalisay die een einde maakte aan
haar leven. Dalisay had 2,5 jaar lang gestreden tegen anorexia. Met dank aan
het Vriendenfonds van de VriendenLoterij mocht MIND haar laten weten dat de
‘hartenwens’ van Patricia, het uitgeven van een boek met haar ervaringen om
anderen te steunen, in vervulling kan gaan.

Jaarverslag 2019 Stichting MIND
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Balans per 31 december 2019
31 december 2019
€
€

ACTIVA

Balans per 31 december 2019

31 december 2018€
€

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

PASSIVA

			

Materiele Vaste Activa		101.325		 70.471

Reserves				

Financiële vaste activa		 4.589.905		4.180.766

Continuïteitsreserve

954.308		784.344

				

Innovatiereserve

100.000		100.000

Vorderingen en overlopende activa		

Egalisatiereserve VWS

Debiteuren

18.755		7.483		

Bestemmingsreserve Fondsenwerving 100.000		

Gelieerde partijen

48.207		

43.369		

Bestemmingsreserve Jeugd
Bestemmingsreserve Coronacrisis

Nog te ontvangen subsidies

62.420		

61.964
0

150.000			
75.000		

0

64.989		

35.000

Overige vorderingen

339.237		

396.205

		1.441.728		 946.308

Overlopende activa

118.745		

107.750

		

		 589.933		589.807

Bestemmingsfondsen				
Fondsen op naam:				
Fundashon Boy Winkel

269.147		

242.017

				

Fonds AGGZ

422.823		

380.202

Totaal activa		

Karel Geelen Fonds

43.989		

39.555

Liquide middelen		

299.561		
5.580.723		

1.080.219
5.921.263

Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds
Antonia Wilhelmina Fonds

220.728		

270.728

2.202.163		

2.023.402

		 3.158.850		2.955.904
Voorzieningen
Voorziening personeel (Jubilea / LFB)
Voorziening WW-uitkering

63.116		
5.110		

85.312		
14.028

		 68.226		99.340
		
Langlopende schulden
Schulden verstrekte subsidies		

385.202		

634.919

Kortlopende Schulden
Schulden aan leveranciers

60.610		

Schulden verstrekte subsidies
Gelieerde maatschappijen

255.029		

0		

300.000

243.999		

141.559

Belastingen en premies Sociale Verz.

61.735		

66.066

Onderhanden projecten

69.744		

234.846

Overige schulden en overlopende
passiva

98.630		287.291

		
Totaal passiva		
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526.717		1.284.791
5.580.723		

5.921.263
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Staat van baten en lasten over 2019
		

		

Realisatie
2019

			

Begroot
2019

Realisatie
2018*

		

BATEN
Baten van particulieren		 668.805		 625.000		 624.389
Baten van bedrijven		
12.900		
30.000		
6.950
Baten van loterijorganisaties		 1.155.003		 1.034.000		 1.227.306
Baten van subsidies van overheden		 724.570		 785.460		 708.584
Baten van andere organisaties zonder winststreven 337.195		 270.000		 112.140
Som van de geworven baten		 2.898.473		 2.744.460		 2.679.369
Overige baten		24.727		 24.000		44.176
Totaal baten		2.923.200		 2.768.460		2.723.545
				
LASTEN					
Besteed aan doelstellingen					
Programma Projecten en subsidies		 735.309		 687.906		 499.683
Programma Korrelatie		791.469		 816.724		874.952
Voorlichting, Communicatie en Programma’s		 804.644		 838.825		 1.211.906
			2.431.422		 2.343.455		2.586.541
					
Wervingskosten		141.600		 165.856		204.938
Kosten beheer en administratie		 257.884		 259.149		 359.479
Totaal lasten		2.730.906		 2.768.460		3.150.957
					
Saldo voor financiële baten en lasten		
92.294		
0		 -427.412
Saldo financiële baten en lasten		 506.071		
0		 -42.338
Saldo van baten en lasten		 698.366		
0		 -469.751
Bestemming van het resultaat
Continuïteitsreserve		 169.964				-210.729
Reserve Sociaal Fonds		
0				
-1.000
Egalisatiereserve VWS		
456				
-4.597
Risicoreserve beleggingen		
0				 -195.960
Bestemmingsreserve Fondsenwerving		 100.000				
0
Bestemmingsreserve Jeugd		 150.000				
0
Bestemmingsreserve coronacrisis		
75.000				
						

Lastenverdeling
		

Bestemming

Doelstelling

					
Programma
Programma
		
Projecten
Voorlichting en
Programma
Lasten		 & subsidies Communicatie
Korrelatie		
		
Verstrekte subsidies en bijdragen		
667.351		
18.649
Communicatiekosten			291.476
Personeelskosten		50.279
379.672
571.777
Kantoor- en algemene kosten		
11.132
84.060
126.593
Huisvestingskosten		4.799
36.241
54.578
Afschrijving		1.747
13.195
19.872
		
Totaal		735.309
804.644
791.469
					
Totaal

Wervings- Kosten beheer
kosten en administratie			
				
Verstrekte subsidies en bijdragen		
786.000		
Communicatiekosten		291.476
67.157
Personeelskosten		1.001.727
55.077
190.797
Kantoor- en algemene kosten		
221.785
12.194
42.243
Huisvestingskosten		95.618
5.257
18.212
Afschrijving		34.815
1.914
6.631

Lasten		 Doelstelling

		
Totaal		2.431.422
141.600
257.884
				
Lasten		Totaal
Begroot
Totaal		
		
Verstrekte subsidies en bijdragen		
786.000
618.800
449.240
Communicatiekosten		358.634
422.000
469.531
Personeelskosten		1.247.602
1.280.660
1.189.091
Kantoor- en algemene kosten		
276.222
285.400
191.986
Huisvestingskosten		119.088
127.000
102.323
Afschrijving		43.360
34.600
21.050
Totaal		2.830.906

2.768.460

2.423.221

Bestemmingsfondsen:				
- Fundashon Boy Winkel		
27.130				
-3.213
- Fonds AGGZ		
42.621				
-5.047
- Karel Geelen Fonds		
4.434				
225
- Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds 		 -50.000				
0
- Antonia Wilhelmina Fonds		 178.761				 -27.514
Bestemmingsfonds Eerder is Beter		
0				 -21.917
			 698.366		
0		 -469.751
* Voor een goede vergelijking, en conform de jaarrekeningrichtlijn, zijn voor de begroting 2019 en vergelijkende
cijfers over 2018 de cijfers van de fusiepartners geconsolideerd opgenomen.
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