
 

 
 

In beweging door verbinding 
 

Wat is MIND? 
MIND is een beweging, een netwerk van cliënten- en familieorganisaties, ervaringsdeskundigen, 
onderzoekers, fondsenwervers, donateurs en ambassadeurs. Samen willen wij de psychische 
gezondheid in Nederland verbeteren en mensen ondersteunen die (zelf of bij hun naasten) te maken 
krijgen met psychische problemen. MIND in Nederland is een initiatief van Fonds Psychische 
Gezondheid, Korrelatie en Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz). Het 
‘hoofdkwartier’, waar de drie initiatiefnemers gehuisvest zijn, bevindt zich in Amersfoort. 
 

Voor wie is MIND? 
MIND is er voor alle mensen in Nederland die te maken hebben (zelf of door hun naasten) met 
psychische kwetsbaarheid of psychische klachten én voor alle mensen die op zoek zijn naar informatie 
over psychische gezondheid.  
 

Wat wil MIND? 
MIND wil een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen, waarin mensen de hulp krijgen die 
ze nodig hebben en waarin psychische problemen bespreekbaar zijn. We willen vanuit verschillende 
invalshoeken het verschil maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om dat te 
realiseren is verbinding en samenwerking nodig tussen de verschillende niveaus en tussen 
verschillende partijen, organisaties en belanghebbenden.  
 

Waarom is MIND nodig? 
MIND is nodig om de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving te 
verbeteren; cliënten/patiënten en hun familie en naasten. Er is behoefte aan een krachtige, positieve 
stem en beweging op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  
 

Wat doet MIND? 
Op verschillende manieren werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in 
Nederland: via voorlichting, kennis delen (via ons digitaal platform wijzijnmind.nl, social media, 
telefonische hulp-, info- en lotgenotenlijnen, themabijeenkomsten, publieksdagen en ons 
uitgebreide netwerk in de ggz en in het sociaal domein), fondsenwerving, actievoeren, beïnvloeden 
van overheidsbeleid, onderzoek en projecten die tot doel hebben de ggz in Nederland te verbeteren). 
We geven mensen een stem via medezeggenschapsorganen, bij het opstellen van zorg- en 
kwaliteitsstandaarden, via de inzet van ervaringsdeskundigen, via ons ggz-panel en via tools en tips op 
het gebied van eigen regie en participatie. Landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties die 
aangesloten zijn bij MIND Landelijk Platform komen regelmatig (in verschillende samenstellingen) om 
gezamenlijk aan de ambities te werken.  
 
Meer informatie over de activiteiten van MIND, inspirerende ervaringsverhalen en nuttige informatie 
vind je op de website: www.wijzijnmind.nl  
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Aansluiten bij MIND  

 
Wil jij samen met ons werken aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland? Heb je 
ideeën hierover, of heeft jouw organisatie informatie die voor andere samenwerkingspartners binnen 
MIND interessant kan zijn? Of wil je aansluiten bij MIND, maar je weet nog niet precies hoe?  

In Amersfoort zit het hoofdkwartier van MIND; je bent van harte welkom om je ideeën hier met ons te 
delen (Stationsplein 125). Via mail of telefoon mag natuurlijk ook: info@wijzijnmind.nl of (033) 303 
2333.  

 

Wat levert het jóu op? 

• Je maakt – met behoud van je eigen identiteit of onder de vlag van MIND (samen bekijken we wat 
het beste past) - deel uit van een groeiende beweging en netwerk van landelijke en regionale 
cliënten- en familieorganisaties die enthousiast en bevlogen werken aan het verbeteren van de 
psychische gezondheid in Nederland; 
 

• Je hebt uitgebreide mogelijkheden tot kennisdeling en -uitwisseling met andere aangesloten 
organisaties (o.a. via Sharepoint, digitaal platform/website en ontmoetingen); 
 

• We kunnen samen evenementen organiseren voor cliënten en naasten (samen bereik je meer 
tegen minder kosten); 
 

• Je kunt jouw evenementen delen met anderen via een centrale agenda op wijzijnmind.nl; 
 

• De naamsbekendheid van je eigen organisatie kan toenemen (door ‘mee te liften’ op de 
publicitaire kanalen/middelen van MIND, zoals digitaal platform, social media, donatiesysteem en 
huisstijl/logo); 
 

• Je hebt gratis toegang tot een centraal gelegen ontmoetingsplek met vergaderruimten in alle 
soorten en maten en een restaurant. 
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