
     

Vacature  
 

Wie zijn wij 
De stichting MIND is een non-profit organisatie. Met de inzet van vele vrijwilligers, ambassadeurs, 
donateurs, een vereniging met meer dan 100 patiënten- en familieorganisaties, en 70 betaalde 
medewerkers bouwen we aan de mentale gezondheid van Nederland. Tevens komen wij op voor de 
belangen van mensen met psychische problemen en hun naasten. Door voorlichting, lobby, acties en 
innovatief onderzoek maken we psychische aandoeningen meer bespreekbaar, bewaken we het 
recht op goede zorg en ondersteuning van patiënten en naasten en bieden we gratis anonieme hulp 
aan mensen in psychische nood. We werken aan een krachtige, professionele en zichtbare 
organisatie waarbij goede zorg en ondersteuning aan mensen met psychische en psychosociale 
problemen voorop staat. 
 
MIND is een krachtige maatschappelijke organisatie op het gebied van de psychische gezondheid. De 
organisatie heeft behoefte aan een strategisch onderlegde, inspirerende en mensgerichte: 
 

MANAGER MIND KORRELATIE 
(28-32 uur) 

 
De afdeling 
MIND Korrelatie is als landelijke hulplijn een belangrijke pijler van MIND. De afdeling houdt zich bezig 
met anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp aan iedereen die hierom vraagt. De 
hulpverlening is telefonisch en online.  
 
Bij MIND Korrelatie werken deskundige hulpverleners. Zij luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig 
door naar passende hulp. De hulpverleners werken volgens geldende standaarden en richtlijnen voor 
zorgvuldige en professionele hulpverlening. De hulplijn is geopend op werkdagen van 09.00 – 21.00 
uur.  
 
De afdeling MIND Korrelatie bestaat uit ca 30 teamleden (incl. een aantal vrijwilligers) en is volop in 
ontwikkeling.  
De manager die wij zoeken is een inspirerende leider met een frisse kijk op het vakgebied. De 
manager maakt deel uit van het Management Team van MIND. 
 
Verantwoordelijkheden:  

• Het realiseren van operationele, beleidsmatige, strategische, financiële en personele 

doelstellingen MIND Korrelatie en het waarborgen dat de dienstverlening van de afdeling 

op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -eisen;  

• Het ontwikkelen van een visie en strategie en vertalen naar jaarplannen voor het team 

MIND Korrelatie en het uitvoeren hiervan;   

• Zorgdragen voor en borgen van hoogwaardige hulpverlening door MIND Korrelatie die 

voldoet aan gestelde kwaliteitsnormen; 

• Het versterken van de maatschappelijke positionering van MIND op het gebied van 

preventie, GGz, WMO en het proactief signaleren en agenderen van trends;   

• Het vergroten van de naamsbekendheid en vindbaarheid van de hulplijn; 

• Het ontwikkelen van methodieken voor kwaliteitstoetsing en -verbetering; 

• Het bijdragen aan het brede strategische beleid van de gehele organisatie MIND;  

• Het onderhouden van contacten met stakeholders en subsidiegevers; 



• Het integraal leiding geven aan het team, waarbij aandacht is voor het personeelsbelang 

en -beleid bij innovatie en organisatiewijziging.   

 

Wat vragen wij? 

• WO werk- en denkniveau;  

• Kennis van bedrijfskundige en organisatorische principes (personeels- en organisatiebeleid, 
planning, budgetten etc.). 

• Bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond in de ggz 

• Tenminste 5 jaar ervaring met het aansturen van teams; 

• Uitstekende leiderschaps- en managementvaardigheden; 

• Ervaring met complex stakeholdermanagement en daarin goed en onderbouwd weten te 
navigeren; 

• Strategisch denkvermogen.  
 

Wat bieden wij? 

• Een dynamische werkomgeving, met een veelzijdige functie-inhoud; 

• De functie wordt gewaardeerd in schaal 13 van de CAO Sociaal Werk/W&MD (min. € 4.222, 
max. € 6.628 bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week, e.e.a. afhankelijk van 
ervaring. Dit is excl. 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering). 

• Een aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd (12 maanden).  

• Een uitdagende, afwisselende functie in een enthousiast team in een organisatie waarbinnen 
een prettige en informele sfeer heerst. 

 
Solliciteren? 
Ben je enthousiast en wil jij je sterk maken voor mensen met psychische problemen in 
Nederland? Stuur dan je sollicitatie met een heldere motivatie en cv uiterlijk op 27 februari 2022    
naar de afdeling P&O van MIND via vacature@wijzijnmind.nl 

 
 De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 7 maart.    
 Een assessment en een check op referenties en nevenfuncties kunnen deel uitmaken van de 
 procedure. 
 

Informatie 
Wil je eerst meer informatie, bel of mail naar Vincent Vis, manager Bedrijfsvoering / interim 
manager MIND Korrelatie: tel. 06 50627893 / email: vincent.vis@wijzijnmind.nl 
 
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij je ook graag naar onze website 
www.wijzijnmind.nl  (daar vind je o.a. jaarverslagen en het meerjarenbeleidsplan 2020-2025). 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid gaat de 
voorkeur uit naar de interne kandidaat.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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