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Jaarverslag MIND Korrelatie 2018
MIND Korrelatie - dat op Kerstavond 1964 startte als een spontaan initiatief om mensen in 

‘geestelijke nood’ telefonisch te woord te staan – is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel  

multimediaal platform voor preventieve hulpverlening op het snijvlak van gezondheid,  

welzijn en maatschappelijke ondersteuning. 

Of het nu gaat om problemen in je relatie, de opvoeding van 

de kinderen, een depressie, angstproblemen, of wat voor 

psychisch of psychosociaal probleem dan ook, de hulpverleners  

van MIND Korrelatie kunnen je met één gesprek verder  

helpen. Door actief mee te denken over oplossingen en het 

doen van suggesties voor passende vervolgstappen.

De hulpverlening van MIND Korrelatie is niet alleen laag-

drempelig en anoniem, maar ook nuldelijns. Er is dus geen 

verwijzing van een arts nodig. Ook voor mensen bij wie  de 

drempel van face to face hulp te hoog is, biedt Korrelatie uit-

komst. Zij doet dat niet alleen naar aanleiding van aangrijpende 

tv-programma’s, maar op elke werkdag van 09:00 – 18:00 uur.

Daarnaast verzorgt zij ook opvang voor maatschappelijke  

organisaties èn is het de vraagbaak voor collega-hulpverleners. 

MIND Korrelatie heeft hiermee een unieke positie in de  

Nederlandse hulpverlening. Zij biedt namelijk niet alleen 

een luisterend oor maar echte hulp en advies op maat en is 

hiermee een onmisbare schakel bij de preventie van psychische en psychosociale problemen.

In 2018 vonden ruim 12.000 mensen hun weg naar MIND Korrelatie. Als we de unieke  

website bezoekers hierbij optellen, komen we nog veel hoger uit.

In de loop der jaren zochten al meer dan 1 miljoen mensen, zowel telefonisch als online, 

onze hulpverlening op.

Op 20 februari 2018 is Korrelatie omgedoopt in MIND Korrelatie. Tegelijkertijd werd de 

nieuwe website gelanceerd en werd de positie van Korrelatie binnen MIND gemarkeerd. Dit 

Marjan ter Avest
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heeft geresulteerd in kortere lijnen naar zelfhulp- en lotgenotengroepen van cliënten- en 

familieorganisaties die bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zijn aangesloten.

MIND Korrelatie maakt deel uit van een brede landelijke beweging die zich sterk maakt 

voor een geestelijk gezond Nederland. 

In dit jaarbericht leest u wat Korrelatie in 2018 heeft gedaan, niet alleen in de dagelijkse 

hulpverlening, maar ook in organisatorische zin om als integraal onderdeel van MIND te 

kunnen blijven voldoen aan de vragen van omroepen, maatschappelijke partners en de 

subsidieverstrekker - het Ministerie van VWS.  

Marjan ter Avest – Directeur bestuurder MIND Korrelatie
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Inleiding
Korrelatie is sinds 2011 bestuurlijk organisatorisch verbonden met MIND en MIND Fonds 

Psychische Gezondheid (FPG). Op dat vlak waren er in 2018 veel veranderingen. In de zomer 

namen we afscheid van Ronald Gorter, directeur-bestuurder. Daarnaast is de onderlinge 

samenwerking tussen MIND Korrelatie, MIND Fonds Psychische Gezondheid en MIND 

Landelijk Platform Psychische Gezondheid sterk geïntensiveerd. 

Onze aanpak en visie - Om welk probleem het ook gaat, ons streven is om iedereen met een 

eenmalig telefonisch of online contact binnen een half uur verder te helpen. Met praktische 

tips, individueel advies en persoonlijke feedback. En waar nodig ook met een verwijzing naar 

reguliere zorg of hulp. Korrelatie slaagt hierin dankzij de inzet van een klein, hecht team 

psychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen en (ortho)pedagogen.  

Allemaal ervaren hulpverleners die als generalist werken en beschikken over uitstekende  

kennis van de sociale kaart. Hierdoor weten zij als geen ander waar iemand met zijn of haar 

hulpvraag het beste terecht kan. Naast deze betaalde krachten maakt Korrelatie dankbaar  

gebruik van een vaste groep professionele oproepkrachten en van vrijwilligers met een  

relevante HBO of WO-opleiding die werkervaring willen opdoen of na hun pensioen graag 

van betekenis willen blijven in hun vroegere werkveld.

Tijdens de hulpverleningscontacten staat in eerste instantie de vraag centraal: wat kan je 

zelf – al dan niet met hulp van je eigen netwerk – doen om je probleem te verhelpen? Wat 

heb je al gedaan? En wat heb je nodig? Begrijpelijk, want hoe beter hulpvragers zelf in staat 

zijn om hun psychische en psychosociale problemen aan te pakken, hoe groter de kans dat 

zij zich staande houden en blijven meedoen in de samenleving. De focus ligt op het eigen 

probleemoplossend vermogen van de hulpvrager. 

Met deze werkwijze sluit de hulp van MIND Korrelatie aan bij het overheidsbeleid en de 

heersende tijdsgeest. In uitvoerende zin wordt gebruik gemaakt van de moderne media 

zoals, telefoon, mail, chat en WhatsApp. 
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Dankzij de integratie van alle MIND websites is er nu niet langer sprake van dubbele 

informatie. Ook het navigeren is hierdoor een stuk gemakkelijker geworden voor online 

bezoekers. Met een klik op de button linksboven in beeld kunnen zij van MIND Korrelatie 

direct door naar de algemene pagina van Wij zijn MIND, MIND Blue, MIND Young, MIND 

Platform en MIND Verslaving. Omgekeerd komen bezoekers van Wij zijn MIND via de 

button ‘Help mij’ uit bij een overzicht van hulplijnen. Behalve MIND Korrelatie staan in dit 

overzicht ook de gegevens vermeld van het Nationale Zorgnummer, 113 Zelfmoordpreventie, 

en de 18 cliënten- en familieorganisaties die via het MIND Landelijk Platform Psychische 

Gezondheid aan MIND verbonden zijn. Verder staan nu op alle MIND websites Calls To 

Action naar MIND Korrelatie en wordt ook in de berichten op social media verwezen 

naar onze dienstverlening waar dat relevant is. Tenslotte wordt ook met het nieuwe logo 

visueel onderstreept dat MIND Korrelatie nu deel uitmaakt van de ‘MIND-familie’. Elk 

familielid heeft weliswaar een apart wolkje met een eigen kleur, maar is tegelijkertijd 

onmiskenbaar MIND.

Integratie binnen MIND
Op operationeel vlak werd al op verschillende manieren samengewerkt binnen MIND. Daarom 

is het nu ook tijd om op organisatorisch vlak te komen tot een (verdere) stroomlijning van 

de MIND-organisatie. Per januari 2019 zijn de drie stichtingen MIND Korrelatie, MIND Fonds 

Psychische Gezondheid 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. De merknaam MIND Korrelatie blijft vanwege de grote bekendheid bestaan.

Binnen MIND werken we als een groep waarbij we activiteiten bundelen en versterken. 

MIND is een landelijke beweging die meebouwt aan een samenleving waarin iedereen 

kan meedoen naar eigen vermogen – en waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt 

die hij of zij hierbij nodig heeft. In het verlengde hiervan spant MIND zich in voor meer 

begrip en openheid over psychische problemen. MIND werkt hierbij samen met cliënten- 

en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en 

donateurs. In het totale ondersteuningsaanbod van MIND fungeert MIND Korrelatie als 

expert in preventieve telefonische en online ondersteuning van mensen met psychische 

en psychosociale problemen.

Nieuwe naam, nieuwe website, nieuw logo
Het meest zichtbare resultaat van de integratie van Korrelatie binnen MIND is de website 

die begin 2018 is gelanceerd. Op www.mindkorrelatie.nl is het hulpaanbod van MIND 

Korrelatie nu ingekaderd met relevante nieuwsberichten van MIND, in 2018 nog verder 

geactualiseerde informatie over psychische en psychosociale onderwerpen en duidelijke 

spelregels voor contact. Vanwege de nieuwe privacywetgeving is het privacy statement 

volledig aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving.
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Overbruggingsgesprekken
Eigenlijk doet MIND Korrelatie dit al veel langer, maar sinds de zomer 2018 staat op de 

website dat MIND Korrelatie ook overbruggingsgesprekken houdt, speciaal voor mensen die 

op een wachtlijst staan of om een andere reden langere tijd niet terecht kunnen bij hun 

hulpverlener. Zij worden aangespoord om contact op te nemen met MIND Korrelatie om de 

mogelijkheid tot overbruggingshulp te bespreken.

Iedereen die voor overbruggingshulp in aanmerking komt krijgt een aantal gesprekken met 

een hulpverlener aangeboden. De 1 tot 5 gesprekken overbruggen maximaal 3 maanden. 

Onderwerp van het contact is bijvoorbeeld ‘Hoe kom je de dag door?’ en ‘Hoe maak je optimaal 

gebruik van de adviezen die eerder door je eigen behandelaar zijn gegeven?’ Daarnaast bieden 

we psycho-educatie en kunnen we adviseren over andere overbruggingsmogelijkheden. Het  

is niet de bedoeling dat MIND Korrelatie de behandeling overneemt, de overbruggings- 

gesprekken dienen slechts ter ondersteuning.

#metoo
Vanwege de voortdurende media-aandacht voor #metoo valt het de hulpverleners van MIND 

Korrelatie op dat mensen die in het verleden te maken hebben gehad met grensoverschrij-

dend gedrag, verkrachting of aanranding, behoefte hebben aan en goed geholpen zijn door 

een gesprek met MIND Korrelatie. Een van de belangrijkste onderwerpen waar hulpverleners 

mensen mee helpen is (praten over) geweld, of dit nu lichamelijk, geestelijk of seksueel is. 

Niet alleen mensen die hier nog middenin zitten of hier nog niet zo lang geleden mee te 

maken hebben gehad zoeken hulp, maar ook mensen die bijvoorbeeld als kind zijn misbruikt, 

of in een verder verleden te maken hebben gehad met verkrachting of andere ongewenste 

seksuele handelingen en intimidatie.  

Via de website wordt iedereen die in het verleden te maken heeft gehad met grensover-

schrijdend gedrag, verkrachting of aanranding en behoefte heeft om daar (anoniem) over 

te praten, opgeroepen om contact op te nemen met een hulpverlener van MIND Korrelatie. 

Onder het motto van ‘Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt!’

Samenwerking met cliënten- en familieorganisaties
Medio 2018 is het project ‘Collectief van telefonische hulp- en advieslijnen’ afgerond. 

Na de oprichting van MIND eind 2016 was het de wens om de verschillende telefoni-

sche hulp- en advieslijnen (van lidorganisaties van MIND Landelijk Platform, Korrelatie en  

Nationaal Zorgnummer) zodanig te positioneren en te organiseren dat de cliënt of naaste 

of hulpverlener (de ‘beller’) effectiever en efficiënter bediend kan worden. Dit heeft 

geleidt tot een toolkit die op SharePoint van MIND staat met handreikingen en protocol-

len die door de verschillende organisatie zijn aangereikt. Tot het laatst hebben ook nog  

gesprekken plaatsgevonden tussen een aantal MIND platform-leden om een pilot voor een 

gezamenlijke MIND-lijn te starten. Ondanks enthousiasme om een synergetische samen- 

werking aan te gaan tussen hulplijnen, bleek de tijd nog niet rijp om dit in de praktijk uit 

te voeren. Daarmee heeft het project vooral meer samenwerking tussen de lijnen opge-

leverd. Dit betekent voor Korrelatie dat de hulpijnen van de platform-leden beter bekend 

zijn met Korrelatie en er sneller naar zullen verwijzen. Omgekeerd geldt dat de Korrelatie  

medewerkers beter bekend zijn met de verschillende leden, zodat zij MIND Korrelatie hulp-

vragers die willen doorpraten met een ervaringsdeskundige nog beter kunnen adviseren om 

contact op te nemen met de betreffende patiëntenorganisatie.

Multimediale koploper 
Doordat MIND Korrelatie steeds weer meegaat in het gebruik van de nieuwe media, bieden 

we al jaren lang ook letterlijk meer dan alleen een luisterend oor. Hierdoor weten jongere 

hulpvragers Korrelatie inmiddels ook goed te vinden met vragen over psychische problemen 

en andere problemen waarmee ze worstelen: 1 op de 4 hulpvragers is tussen 11 en 30 jaar. 
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MIND Korrelatie in de media
In 2018 werken we niet alleen mee aan diverse radio- en televisieprogramma’s en online  

artikelen over psychische onderwerpen in het kader van de #trueselfie-weken, maar  

verschijnen we ook in vele andere media met interviews en informatie over uiteenlopende 

onderwerpen op het gebied van de psyche en psychosociale onderwerpen. Bovendien krijgen 

twee hulpverleners van MIND Korrelatie eind 2018 een mediatraining, zodat ook zij namens 

de organisatie de woordvoering in de media kunnen doen over onderwerpen waar mensen 

hulp voor vragen bij MIND Korrelatie. In november 2018 hebben we een gezamenlijk  

mediaproject met Psychologie Magazine, waardoor MIND Korrelatie zowel in het magazine als 

online vaak genoemd wordt als de hulplijn waarmee je contact kunt zoeken als je worstelt 

met psychische problemen. Ook verschijnen we met diverse artikelen in MAX Magazine, op 

Ze.nl, in het magazine Gezondnu, verwijst VICE Tonic onder diverse artikelen naar de hulp-

verlening van MIND Korrelatie en werken we ook buiten de #trueselfie-weken vaak samen 

met NPO 3FM. Voor een overzicht van de media-aandacht voor MIND en MIND Korrelatie: 

kijk op https://wijzijnmind.nl/over-ons/in-de-media-1/media2018. 

Samenwerkingsprojecten 
Korrelatie verzorgt in 2018 voor diverse organisaties laagdrempelige opvang en hulpverlening.

-  Centraal Administratie Kantoor: het Klant Contact Centrum van het CAK ondersteunen we 

bij de opvang van emotionele bellers met suïcidedreiging. Eind 2017 is dit dienstenpakket 

uitgebreid.

-  Vraaghetdepolitie.nl: op deze website van de politie voor jongeren staat sinds 2017 op 

diverse pagina’s een verwijzing naar onze opvang.

-  Nationaal zorgnummer: met NzN hebben we de afspraak om over en weer naar elkaar te 

verwijzen, zodat Korrelatie waar nodig hulp kan verlenen aan mensen met klachten over 

de zorg en andersom.

-  Samenwerkende Gezondheidsfondsen: bij deze koepel van alle gezondheidszorgfondsen in 

Nederland wisselen we kennis en ervaring uit met managers en coördinatoren van andere 

hulp- en advieslijnen.

-  Raad voor Rechtsbijstand: de in 2016 gestarte samenwerking met deze instantie resulteert 

in een verwijzing naar Korrelatie bij de Rechtwijzer ‘Uit elkaar’, een website met informatie 

om een vechtscheiding te voorkomen. Aanvullend hierop werken we in 2018 samen aan 

de Rechtwijzer Quickscan die in het tweede kwartaal van 2019 gelanceerd wordt; onze 

betrokkenheid hierbij blijkt zinvol, omdat achter juridische problemen vaak psychosociale 

problemen schuilgaan waardoor mensen vastlopen. 

Opvangen
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. Al samenwerkend is met de NPO en met de individuele omroepen een 

hechte samenwerkingsrelatie opgebouwd. 

In 2018 maken diverse omroepen gebruik van de opvangmogelijkheden van MIND Korrelatie 

na afloop van uitzendingen over heftige persoonlijke onderwerpen, zoals zelfdoding, seksueel 

misbruik en vechtscheidingen. In totaal verzorgen we 73 opvangen, waaronder bijvoorbeeld 

diverse programma’s over eetproblematiek (Het Voedselgevecht, Anorexia Eetclub) en  een 

opvang voor RTL. Dit gebeurt na afloop van een interview over euthanasie bij RTL Late Night. 

Ook wordt voor het tweede achtereenvolgende seizoen opvang verzorgd voor de aangrijpende 

Netflix-serie ‘13 Reasons Why’, een serie over zelfdoding bij jongeren. 

Deze opvang na afloop van aangrijpende documentaires, programma’s en interviews is 

en blijft een belangrijke functie voor MIND Korrelatie. Naast nazorg aan de kijkers van de 

programma’s levert dit free publicity op die direct bijdraagt aan onze naamsbekendheid. 

De vijf uitzendingen die in 2018 de meeste respons oproepen
Datum Programma Onderwerp
17 januari Zembla Antidepressiva

12 – 13 april SpangaS Rouw en verlies

22 mei Een Vandaag PTSS bij de politie

23 mei – 6 juni Niet gezond meer Orthorexia

10 september 2Doc – Man in de Knoop Zelfmoord onder mannen

25 okt – 15 nov Voedselgevecht Anorexia

Tijdens de #Trueselfie-weken van NPO 3, MIND en 3FM wordt 5 weken achter elkaar  

live opvang verzorgd achter programma’s als De Depressie Kennistest, #jesuidepri, True 

Selfie en het afsluitende Deprestival. MIND denkt als partner mee over de opvang door 

MIND Korrelatie, over vragen van de Depressie Kennistest en over media-aandacht voor de  

#trueselfie-weken. De weken hebben veel media-aandacht voor MIND Korrelatie opgeleverd. 
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Trends en resultaten

–  In 2018 verzorgt MIND Korrelatie 12.401 hulpverleningscontacten – 2619 minder dan in 

2017 (15.020). Ook het aantal unieke bezoekers van de website (177.775) loopt terug ten 

opzichte van 2017 (301.090). De oorzaak van deze daling is de lancering van de nieuwe 

website MIND Korrelatie en de aangescherpte regels voor het inzetten van Google Ad 

Grants op datzelfde moment. (zie eerder in dit jaarverslag) Omdat MIND Korrelatie met 

name gevonden wordt via internet neemt het aantal hulpverleningscontacten direct na de 

lancering enorm af. In de laatste maanden van 2018 is het aantal contacten weer op peil.  

De informatie hieronder is afkomstig uit het datasysteem waarmee Korrelatie sinds 2016 

werkt. In dit systeem worden alle gesprekken anoniem geregistreerd voor trendanalyses en 

sturingsinformatie.

Verhouding telefoon/mail/chat/WhatsApp
Meer dan de helft van de hulpverleningscontacten verloopt online via mail, chat en WhatsApp. 

In 2018 is de verdeling: 

telefoon 42%  (2017: 49%)

mail 10%  (2017: 11%)

chat 35%  (2017: 33%)

WhatsApp 13%  (2017: 7%)

We zien dat het aantal gesprekken via WhatsApp flink gestegen is ten opzichte van 2017. Het 

aantal telefoongesprekken is afgelopen jaar met ongeveer hetzelfde percentage gedaald. Om-

dat niet alle hulpvragen geschikt zijn voor het medium WhatsApp wordt regelmatig gevraagd 

of de hulpvrager er bezwaar tegen heeft om het gesprek via de telefoon of de chat voort te 

zetten. De WhatsApp-button op de nieuwe website van MIND Korrelatie, waarmee meteen met 

een gesprek kan worden gestart, heeft wellicht ook aan deze stijging bijgedragen.

 

-  Week van de Overgang: in aanloop naar deze week (die elk voorjaar plaatsvindt) denken 

we mee; over en weer wordt op de websites naar elkaar verwezen, zodat Korrelatie na-

drukkelijk in beeld komt voor vrouwen met problematische overgangsklachten die hierbij 

ondersteuning nodig hebben. Ook organiseren we samen met de Week van de Overgang 

een workshop ‘Werkende vrouwen in de overgang’ voor geïnteresseerden binnen het Huis 

voor de Gezondheid en de stad Amersfoort. 

-  Verweij-Jonkerinstituut: In 2018 doet het Verwey-Jonker Instituut een deelstudie naar de 

ervaringen van jeugdige psychiatrische patiënten, 1945-2015. Via de cliëntenorganisaties 

van MIND wordt een vragenlijst uitgezet onder (ex-)cliënten van de Jeugd-GGZ/KJP waar-

in wordt ingegaan op ervaringen die de (ex-)cliënten meegemaakt kunnen hebben in de 

tijd dat ze in een instelling verbleven.

Omdat deze vragenlijst nare herinneringen zou kunnen oproepen bij de respondenten, wordt 

verwezen naar MIND Korrelatie. 

 

42%                    10%                     35%                    13%
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Geestelijke Gezondheid Waaronder o.a. depressie, angsten en fobieën, psychische 
en psychiatrische klachten, borderline, eetstoornissen

Relatieproblemen Waaronder o.a. echtscheiding, omgangsregelingen  
kinderen, communicatieproblemen 

Geweld en Seksueel 
geweld 

Waaronder o.a. incest, verkrachting, misbruik,  
kindermishandeling, huiselijk geweld, pesten 

Ouders en kinderen Waaronder o.a. opvoedingsproblemen, problemen met 
volwassen kinderen, zorgen over gedrag of ontwikkeling, 
communicatie issues 

Seksualiteit Waaronder o.a. SOA’s, pilgebruik, seksuele voorlichting, 
(vermoeden van) zwangerschap  

Behandelingen en 
technieken 

Waaronder o.a. medicijngebruik, GGZ instellingen en 
(communicatie) problemen, problemen met hulpverlener 
of instelling 

Rouw en  
Verliesverwerking 

Verwerking sterfgeval, verwerking ongeneeslijke ziekte, 
verwerking trauma, euthanasie, verwerking suïcide 

Welzijn Waaronder o.a. problemen met sociale voorzieningen en 
instellingen, problemen van financiële aard, schulden, 
wonen en voeding 

Psychosociale  
problemen 

Waaronder o.a. assertiviteit, onzekerheid, verlegenheid, 
eenzaamheid, verliefdheid rouw en verliesverwerking, 

Lichamelijke  
Gezondheid 

Waaronder o.a. kanker, problemen met urinewegen/ 
geslachtsorganen, dementie en pijn 

Psychosomatisch Waaronder o.a. stress en burn out, hyperventilatie en 
slaapstoornissen 

Verslaving Waaronder o.a. alcohol-, drugs-, gok- internetverslaving 

Informatievragen Waaronder o.a. vragen van studie- of professionele 
aard, aanvragen folders 

Organisatie van zorg Waaronder o.a. toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
zorg, financiën, klachten  

Identiteit Waaronder o.a. seksuele geaardheid en twijfels daarover, 
sekten, homoseksualiteit 

Uiteenlopende hulpvragen 
Van relatie- of opvoedproblemen, tot stress en seksueel misbruik. De problemen waarmee 

mensen bij 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
Uit een analyse van de aard van alle hulpvragen die bij Korrelatie binnenkomen, blijkt dat 

de ‘top tien’ van onderwerpen tamelijk constant is. De top 3 is vrijwel altijd hetzelfde, alleen 

de nummers ‘een’ (Depressie) en ‘twee’ (Angst, dwang, fobie) wisselen wel eens van plaats. 

Tegelijkertijd vormen de thema’s een afspiegeling van de levensfase waarin de hulpvragers 

zich bevinden. 

1 Depressie 10%

2 Angst, dwang, fobie 9%

3 Problemen in relatie/contact met partner 7%

4 PTSS, verwerking trauma 3%

5 Stress, burnout 3%

6 Problemen in relatie/contact met kind(eren) 2%

7 Vragen over opvoeden en opgroeien 2%

8 Psychose, schizofrenie 2%

9 Eetstoornissen  2%

10 Beschikbaarheid toegankelijkheid zorg 2%
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Type contact per leeftijdscategorie
Telefoon is duidelijk een traditioneel medium aan het worden dat vooral gebruikt wordt door 

volwassenen en ouderen, terwijl jongeren voornamelijk gebruikmaken van chats en apps.

Over wie gaat het contact 
Veruit de meeste hulpvragen gaan over de hulpvrager zelf.

Hulpverlening per leeftijdscategorie
Korrelatie bereikt relatief veel jongeren en jongvolwassenen. 
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30% van de hulpvragers is tussen de 21 en 30 jaar oud 

 

M/V-verhouding
Vrouwen zoeken ruim tweemaal zo vaak hulp als mannen.
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Top tien doorverwijzingen
De huisarts staat als universele poortwachter in de zorg  met stip bovenaan in de doorver-

wijzingen van Korrelatie.

Organisatie en financiering 

Personeel
Het team van Korrelatie bestaat in 2018 uit 7 betaalde krachten, 9 oproepkrachten en 9  

deskundige vrijwilligers (basisformatie: 4,86 FTE, exclusief teammanager). De gecombineerde 

inzet van betaalde krachten en vrijwilligers is efficiënt, maar is in 2018 flink teruggelopen. 

Het kost namelijk steeds meer moeite om hoogopgeleide vrijwilligers te vinden. Hiervoor 

zoekt Korrelatie met name pas afgestudeerde psychologen die werkervaring willen opdoen 

en oudere hulpverleners die na hun pensioen nog iets nuttigs willen doen in hun oude werkveld. 

Nu de arbeidsmarkt weer is aangetrokken, zijn pas afgestudeerden nauwelijks meer te 

vinden. Om de pool oproepkrachten te vergroten, zijn in 2018 twee vrijwilligers opgeleid tot 

(betaalde) oproepkracht.

Kwaliteit
Korrelatie werkt met een Kwaliteit Management Systeem dat is opgezet volgens de richt-

lijnen 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, belegt Korrelatie in 2018 

zes intervisiebijeenkomsten voor de medewerkers. 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. 

Klachten
Sinds 2013 werkt Korrelatie met een gemoderniseerde klachtenregeling. De klachtenprocedure 

staat vermeld op de eigen website. Binnenkomende klachten worden door de klachten-

coördinator geregistreerd en besproken door het Managementteam om waar mogelijk van 

de klacht te leren. In 2018 kwamen twee klachten binnen, die naar ieders tevredenheid zijn 

afgehandeld.

Financiering
De organisatie ontvangt jaarlijks een subsidie van € 660.000 van de Directie Maatschap-

pelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS. MIND Fonds Psychische Gezondheid 

investeert daarnaast € 40.000 in Korrelatie voor verrichte voorlichtingstaken. Verder zijn 

er inkomsten uit dienstverlening van ca. € 12.000 en overige inkomsten van ca. € 32.000. 

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.
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Staat van baten en lasten over 2018Staat van Baten en Lasten
Balans per 31 december 2018

 
  31-12-18 31-12-17 
  € € € € 
 
ACTIVA   
1. Materiele Vaste Activa    
1.1 Inventaris & Automatisering  20.223  17.238
    
2. Vorderingen en overlopende activa
2.1 Debiteuren 7.283  0
2.2 Gelieerde partijen 0  303
2.3 Overige vorderingen 5.000  13.820
2.4 Overlopende activa 12.097  9.967
   24.380  24.089
     
3. Liquide middelen  557.800  628.428
     
Totaal activa 602.403   669.754
      
PASSIVA 
4. Reserves & Fondsen 
4.1 Continuiteitsreserve  334.371  338.968 
     
4.2 Reserve Sociaal Fonds 0  1.000
4.3 Innovatiereserve 100.000  100.000
4.4 Egalisatiereserve VWS 61.964  69.144
   161.964  170.144
   496.335  509.112

5. Voorzieningen  2.443  5.000

6. Kortlopende Schulden    
6.1 Schulden aan leveranciers 2.694  17.392
6.2 Gelieerde maatschappijen 64.164  40.533
6.3 Belastingen en premies 15.479  26.622  
 Sociale Verzekeringen
6.4 Terug te betalen subsidie 0  30.127 
6.5 Overige schulden 21.288  40.967  
 en overlopende passiva
   103.624  155.641
     
Totaal passiva  602.403  669.753
      
     

 Realisatie Begroot Realisatie
 2018 2018 2017
 € € €

BATEN    
1. Instellingssubsidie 670.784 655.660 661.316
2. Projectinkomsten 52.051 69.000 78.900
3. Overige baten 32.125 15.140 19.397
   
TOTAAL BATEN 754.960 739.800 759.613

LASTEN   
4. Personeelkosten 581.615 576.500 586.115
5. Huisvestingskosten 35.526 38.000 37.047
6. Bureau- en organisatiekosten 123.417 98.000 97.377
7. Bestuurskosten 4.835 5.300 4.305
8. Marketing en communicatie 22.344 22.000 39.659
 
TOTAAL BATEN 767.737 739.800 764.504

RESULTAAT -12.777 0 -4.891

Bestemming van het resultaat 2018  2017
Egalisatiereserve VWS -7.180  4.370
Continuiteitsreserve -4.597  51.344
Reserve Sociaal Fonds -1.000  -60.605
Innovatiereserve 0  0

 -12.777  -4.891
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2 okt 1 Je zal het maar zijn BDD, ontevreden over  
plastische chirurgie BNNVARA

7 okt 1 Kruispunt Moord op een kind en hoe 
familie hiermee omgaat KRO/NCRV

9 okt 1 Je zal het maar zijn Trauma BNNVARA

vanaf 25 
oktober 4 Voedelgevecht Eetstoornis KRO/NCRV

29 okt 1 Schuldig of niet Schuldig of niet BNNVARA

1 nov 1 Sterfelijk zijn Sterfelijk zijn Human

vanaf 6 nov 6 Anorexia eetclub Anorexia NTR

7 nov 1 Vrouw van een pedofiel Pedofilie BNNVARA

vanaf 26 
november 4 Tygo in de GHB Excessief druggebruik EO

Langlopende 
code Challenge SSzS Vertel ik het wel.... Via social media

Langlopende 
code

Vragenlijst Verwey-Jonker 
Instituut

Ervaringen exclienten Intra-
murale jeugd ggz/psychiatrie

Verwey-Jonker 
instituut

Langlopende 
code Week van de Overgang Studio Vrouw

Langlopende 
code Depressiecampagne VWS

Langlopende 
code Depressiecampagne VWS

Opvangprogramma’s 2018
Datum Aantal Programma Onderwerp Omroep

17 jan 1 Zembla Antidepressiva BNNVARA

29 jan 1 RTL Late Night Euthanasie RTL4

9 feb 1 Of ik gek ben Gang van zaken in een 
TBS-kliniek AVRO/TROS 

2 mrt 1 SpangaS Hartaanval KRO/NCRV

5 mrt 1 SpangaS Coma na hartaanval KRO/NCRV

8 mrt 1 Documentaire SMA Ernstige spierziekte SMA RTV Noord

25 mrt 1 De Reünie Seksueel misbruik KRO/NCRV

vanaf 28 
maart 4 Ouders uit de kast Homoseksualiteit KRO/NCRV

9 april 1 Depressie Kennistest Depressie BNNVARA

vanaf 10 
april 6 True Selfie Depressie BNNVARA

12 en 13 
april 2 SpangaS Rouw en verlies KRO/NCRV

vanaf 16 
april 4 Je suis depri Depressie KRO/NCRV

2 mei 1 3Doc - In het hoofd van mijn 
zusje Suïcide BNNVARA

vanaf 1 mei 13 13 Reasons Why Suïcide Netflix

7 mei 1 Deprestival Depressie KRO/NCRV

8 mei 1 Grijs is ook een kleur Depressie KRO/NCRV

9 mei 1 After Inez Rouw en verlies EO

22 mei 1 Een Vandaag PTSS PTSS

vanaf 23 mei 3 Niet Gezond Meer Orthorexia NTR

4 aug 1 The Believers Suïcide EO

10 sept 1 2Doc - Man in de Knoop Suïcide KRO/NCRV

18 sep 5 Sophia in de mentale kreukels Stress, burnout BNNVARA

23 sep 1 Kruispunt: Het zwijgen van de 
fam. Hond

2e en 3e generatie Oorlogs-
slachtoffers KRO/NCRV

29 sept en 
4 okt 2 Uit Coma Coma BNNVARA
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Organisatie en toezicht 

Directeur/bestuurder
Marjan ter Avest

Samenstelling Raad van Toezicht MIND Korrelatie 
per 31 december 2018:
•  dr. Wilma van der Scheer, Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur, voorzitter 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 en Piet 

Verbraak.

Korrelatie biedt laagdrempelige professionele anonieme hulp, die makkelijk bereik-

baar is voor iedereen met psychische en psychosociale problemen. Geen wachtlijsten, 

geen ingewikkelde procedures, geen verwijzing nodig van de huisarts. Iedere werkdag 

van 9.00 uur tot 18.00 uur zitten hulpverleners klaar voor ondersteuning en advies. 

Telefonisch, via WhatsApp, chat of mail. Dat is de kracht van Korrelatie!


