Jaarverslag

2016

In 2016 heeft Fonds Psychische Gezondheid samen met het Landelijk Platform GGz het initiatief
genomen om MIND op te richten. MIND is een onafhankelijke maatschappelijke beweging die stem
geeft aan mensen met psychische kwetsbaarheid. MIND is hét aanspreekpunt in Nederland voor alle
maatschappelijke vragen rond psychische gezondheid. MIND zorgt er voor dat mensen er niet alleen
voor staan. MIND beantwoordt vragen en biedt een platform voor het delen van kennis en ervaringen.
MIND werkt door, voor en met mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun naasten en iedereen
die zich bij ons werk betrokken voelt. Vanuit de overtuiging dat ieder mens ertoe doet.

Voorwoord
“Psychische gezondheid: het vermogen om te gaan met gedachten, emoties en
mensen.” Voor veel mensen zijn dit vanzelfsprekendheden maar een groot deel
van de Nederlandse bevolking heeft hier grote moeite mee. Op jaarbasis heeft
bijna een vijfde van de volwassenen (ongeveer 1.9 miljoen personen) een
psychische stoornis en in totaal heeft 43,5 procent van de volwassen Nederlandse
bevolking ooit in het leven een psychische stoornis gehad.
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MIND is een feit
Om de mensen met deze problemen beter te kunnen helpen is Fonds Psychische
Gezondheid een nauwe samenwerking aangegaan met de koepel van de cliëntenen familieorganisaties in de GGZ, het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Samen zijn
wij in 2016 de beweging MIND gestart om onze krachten te bundelen, met als doel
psychische gezondheid in Nederland te verbeteren met gebruik van eigen kracht.
Het jaar 2016 was voor Fonds Psychische Gezondheid en het Landelijk Platform
GGz een overgangsjaar naar de nieuwe (werk)organisatie MIND en stond in het
teken van het verder uitwerken van de gezamenlijke plannen. In het voorjaar van
2016 stonden alle seinen op groen om de nieuwe beweging te
starten, en is stichting MIND opgericht. Met MIND staat een
ambitieuze organisatie met een heldere missie en visie (zie
pagina 5).

Digitaal platform
In de zomer is hard gewerkt aan het digitale platform van
MIND. In samenwerking met de Depressie Vereniging
kon al snel de eerste website worden gepresenteerd:
www.MINDblue.nl, een platform waar mensen met
depressie elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie kunnen vinden. Al snel volgden het
jongerenplatform www.MINDyoung.nl en de corporate
website www.WijZijnMIND.nl. De officiële lancering
van MIND vond in november plaats, in het Beatrix
Theater. Deze feestelijke bijeenkomst had een interactief
mooi programma en werd door 1200 belangstellenden
bijgewoond waaronder minister Schippers. Zowel de
beweging MIND als haar platform werd zeer goed
ontvangen door onze achterban maar ook bij onze
professionele partners en sponsoren.

MINDblue
In het najaar van 2016 viel MIND op in de publiekscampagne Omgaan met
Depressie. Deze campagne van het Ministerie van VWS viel samen met de
lancering van het platform MINDblue. MINDblue leverde samen met Korrelatie
een belangrijke bijdrage aan de campagne uitingen (TV-spot en campagnewebsite), politieke discussie en aan de uitwerking van depressiepreventie in
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de praktijk. De samenwerking met de Vriendenloterij en Talpa bij de ziekenhuisserie CMC versterkte het succes van MINDblue. In deze dramaserie werd
nadrukkelijk aandacht besteed aan jongeren met depressie. De website van
MINDblue is in die periode zeer vaak bezocht voor meer informatie en om de
depressietest in te vullen.

MINDyoung
In 2016 vroegen we ook aandacht voor de psychische problemen bij middelbare
scholieren. De MIND Young Academy zette zich in voor het bespreekbaar
maken van psychische problemen in de klas. Een aansprekend voorbeeld
hiervan is het peer education programma waarin getrainde jongeren met
ervaringsdeskundigheid andere scholieren hielpen met het herkennen,
erkennen en het hulp zoeken bij psychische problemen.

Maatschappelijke onderneming
MIND kan gezien worden als een maatschappelijke organisatie die opkomt
voor de belangen van mensen met psychische klachten. Samen met zijn partners wil Fonds Psychische Gezondheid vanaf 2016 verder bouwen aan MIND.
Een zichtbare beweging, met een directe impact op degenen waarvoor we
het allemaal doen. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar kunnen we nog meer
betekenen voor alle mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid in Nederland. Dat is onze gezamenlijke ambitie voor de toekomst.

Dank
Dankzij onze donateurs, de Vriendenloterij, de Lotto en onze vrijwilligers slaagden
we er in 2016 in de inkomsten grotendeels te bestendigen. Dat vergde meer
inzet en inventiviteit dan ooit. Veel inspanningen zijn gegaan naar het positioneren van het nieuwe merk MIND. We sloten het jaar onder de streep af met een
min ten opzichte van vorig jaar. Echter Fonds Psychische Gezondheid slaagt
er nog steeds in drie kwart van de inkomsten te besteden aan ons goede werk:
voorlichting, het bevorderen van goede zorg en wetenschap. Op deze plek
willen we alle mensen bedanken die hieraan hebben bijgedragen. Uw stem,
uw steun en inzet maken het verschil nu en in de toekomst!
Ronald Gorter
Directeur Fonds Psychische Gezondheid

Meer informatie?

MIND, de nieuwe beweging
Krachtige organisatie met sterke ambities
MIND is een stichting en werkt nauw samen met het Landelijk Platform GGz,
dat een vereniging is. De vereniging vecht voor de belangen van mensen met
psychische aandoeningen en de stichting richt zich tevens op het voorkomen
en bestrijden van de stoornissen. De onderlinge kracht van beleid, lobby,
onderzoek en cliënten-familieorganisaties enerzijds en het enorme bereik
van onze communicatiekanalen biedt veel nieuwe kansen, die vragen om
verzilverd te worden. MIND is een ambitieuze beweging en we zijn in 2016
met volle kracht aan de slag gegaan.

De Missie van MIND
Mind is een onafhankelijke maatschappelijke beweging
die stem geeft aan mensen met psychische kwetsbaarheid. We zijn hét aanspreekpunt in Nederland voor alle
maatschappelijke vragen rond psychische gezondheid.
Mind zorgt er voor dat mensen er niet alleen voor staan.
We beantwoorden vragen en bieden een platform voor
het delen van kennis en ervaringen.
Mind verbindt organisaties en mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid. Samen stellen we de nationale
agenda op voor een betere psychische gezondheid en betere
participatiemogelijkheden in de samenleving. We stimuleren
preventie, vernieuwing en wetenschappelijk onderzoek.
We werken door, voor en met mensen met een psychische
kwetsbaarheid, hun naasten en iedereen die zich bij ons werk
betrokken voelt als ervaringsdeskundige, ambassadeur, vrijwilliger of donateur.
Vanuit de overtuiging dat ieder mens ertoe doet.

De Visie van MIND
Mind heeft een samenleving voor ogen waar mensen open durven te zijn
over psychische kwetsbaarheid. Want vroeg of laat krijgt iedereen hiermee te
maken, in zijn eigen leven of in zijn directe omgeving. Op dat moment is het
belangrijk om te kunnen terugvallen op mensen met een open mind.

Wilt u meer weten over Fonds Psychische Gezondheid of het uitgebreide
financiële jaarverslag ontvangen? Mail naar info@fondspsychischegezondheid.nl
of bel 033-421 8410.

Mind wil een samenleving die investeert in psychische gezondheid. Een
samenleving die eigen kracht en diversiteit omarmt en waar mensen met
psychische kwetsbaarheid gelijke kansen hebben om te participeren en zich
te ontplooien. Een samenleving waar vertrouwde steun en passende zorg
dichtbij zijn en gemakkelijk te vinden.
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MIND streeft naar een geestelijke gezondheidszorg waarbij deskundigheid en
compassie hand in hand gaan. Waarbij het gaat om het herstellen van mensen
in plaats van het genezen van ziekten en waar naastbetrokkenen steun en
erkenning krijgen om overeind te blijven en hun onmisbare rol te vervullen.
Zo wil MIND de psychische gezondheid van Nederland vooruit brengen,
samen met u. Want met elkaar maken we het verschil door en voor mensen
met psychische kwetsbaarheid.

Voorlichting en communicatie
Fonds Psychische Gezondheid wil bijdragen aan de verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. Dat doen wij onder meer met
onafhankelijke en betrouwbare publieksvoorlichting over psychische problemen
en psychische gezondheid. Over hoe psychische problemen te voorkomen
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
een psychische beperking.
Voorlichting door Fonds Psychische Gezondheid bestaat onder andere uit:

Testimonials
Enkele ervaringen van peer educators tijdens de
lessen van MIND Young Academy:
Maryam: “We zaten in een kring om de anonieme
briefjes met vragen of ervaringen door te nemen.
Er kwamen veel verhalen naar boven. In dat uurtje
hebben we gelachen, gehuild en vol spanning naar
elkaar geluisterd. De groep was heel los gekomen
en de leerlingen bleken veel meer gemeen te hebben
dan ze hadden verwacht. Ze leerden elkaar beter
kennen.”
Anneke: “In een les werd besproken wat voor
soort mensen naar een psychiater gaat. Een meisje
vertelde dat ze een psychiater had bezocht, omdat
ze kanker had gehad. De artsen vonden dat ze met
iemand moest praten hierover. Dit maakte indruk op de klas. Haar verhaal
maakte duidelijk dat het dus mensen zoals zijzelf zijn die een psychiater
bezoeken, het betekende dus niet per se dat iemand dan heel anders is.”
Ebru: “Tijdens het kringgesprek begon een leerling te vertellen over haar
thuissituatie. Ze moest huilen en vroeg haar klasgenoten advies. Er kwamen
mensen naar haar toe om een knuffel te geven. Ze gaven tips en toonden
medeleven. Dit was een ijsbreker, want er kwamen daarna veel andere verhalen.
Scheidingen, depressies, ziekten kwamen voorbij, samen met de tranen. Er
heerste een hele emotionele sfeer, maar toch was er onderling veel steun en
begrip. Dit was zo bijzonder om te zien! Met dit project heb ik geleerd dat
het alleen maar fijn is dat leerlingen hun emoties kunnen tonen en eindelijk
kunnen vertellen wat hen dwars zit. Het lucht echt op.”
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• het uitgeven van voorlichtingsmateriaal via onze digitale platforms,
• het publiceren van artikelen, ervaringsverhalen en interviews in de (sociale)
media
• het organiseren en ondersteunen van campagnes en evenementen.

Website en voorlichtingsmaterialen
In 2016 zijn teksten van de website van Fonds Psychische Gezondheid
geactualiseerd en is het assortiment uitgebreid met nieuwe onderwerpen,
verdiepende ervaringsverhalen, tips en zelftesten. De website van Fonds
Psychische Gezondheid had in 2016 bijna 1,6 miljoen unieke bezoekers,
wat gelijk is aan het bezoekersaantal in het jaar daarvoor. Dit aantal werd
gerealiseerd door organisch zoekresultaat via Google, advertenties via Google,
verwijzingen via sociale media en samenwerkingen met mediapartners.

Naast de website van Fonds Psychische Gezondheid lanceerden we in het
vierde kwartaal samen met het Landelijk Platform GGz drie nieuwe websites,
te weten MINDblue, MINDyoung en WijzijnMIND. Waar MINDyoung zich richt
op jongeren, is MINDblue volledig toegespitst op mensen met een depressie
en hun naasten. Door het bieden van doelgroep specifieke websites willen we
nog meer mensen kunnen bereiken met voorlichting die specifiek voor hen van
toepassing is.

E-nieuwsbrief
De gratis e-nieuwsbrief van Fonds Psychische Gezondheid verschijnt 12 keer
per jaar. De nieuwsbrief is gevuld met o.a. nieuws, informatie over psychische
gezondheid, tips, oefeningen en ervaringsverhalen. We hebben in 2016 meer
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dan 230.000 relaties die onze e-nieuwsbrief ontvangen. Dit is een stijging van
50.000 ten opzichte van 2015. De meeste mensen schreven zich in voor de
nieuwsbrief naar aanleiding van een van de zelftesten op onze website.

Media
Het aantal interviews op tv en radio en publicaties in kranten, tijdschriften,
websites en op social media over Fonds Psychische Gezondheid, MIND en
Korrelatie was in 2016 wederom hoog en ging over onderwerpen als depressie,
slapeloosheid, stress, huiselijk geweld en psychische problemen bij jongeren.
We hebben in 2016 onder meer met de volgende mediapartners samengewerkt:
Telegraaf, RTL Nieuws, Editie NL, RTL Live, Omroep Max en Max Magazine,
Radio 1, BNR Nieuwsradio, Algemeen Dagblad, GezondNu, Vice, Nu.nl,
Margriet, Libelle, Viva, 7 Days en Gezondheidsnet.nl.

Social Media
Fonds Psychische Gezondheid is (nu als MIND) actief op meerdere sociale
media, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Via deze kanalen krijgt MIND
veel waardevolle informatie, tips, verhalen en ideeën aangereikt. Voor ons is het
belangrijk om rechtstreeks in contact te staan met de doelgroep en te ervaren
hoe zij in het leven staan en wat wij voor hen kunnen betekenen. Onze volgers
gaan vaak ook met elkaar in gesprek op onze social media, waardoor ze elkaar
waardevolle steun kunnen geven. Wij meten het resultaat onder meer aan de
hand van het aantal volgers. Eind 2016 hadden wij op Facebook bijna 10.000
volgers en op Twitter rond de 6.500 volgers.

VriendenLoterij vervult hartenwens
Een grote verrassing van de VriendenLoterij voor Stefan Wendel uit Roden.
Fonds Psychische Gezondheid, waar Stefan vrijwilliger is, deed een aanvraag
bij het VriendenFonds voor een sprookjesachtig weekend weg naar de Efteling
met zijn vrouw en drie kinderen.

Iris Nijkamp, communicatiemedewerker bij
Fonds Psychische Gezondheid: “Wij vinden
Stefan een ontzettend moedig, bijzonder mens
en een inspirerende vrijwilliger. Hij heeft een
bewogen periode achter de rug, waarin hij zijn
vader verloor door zelfdoding. Stefan kampte
de laatste tijd met depressies. Om deze periode
achter zich te laten, is Stefan een actie gestart
voor ons project ‘Help depressie de wereld uit’.
Hij heeft een team opgezet om mee te rennen
in een marathon in november. Inmiddels blaakt
Stefan weer van de energie! En dat vertaalt
zich naar een enorme dosis enthousiasme en
inspiratie voor anderen. Na alle gebeurtenissen
van de afgelopen tijd gunt Stefan zijn gezin een
fijn weekend weg. Dankzij het VriendenFonds
kunnen we Stefan en zijn gezin een sprookjesachtig weekend naar de Efteling aanbieden.”

Activiteiten en Hoogtepunten
Utrecht Marathon 2016

Berenloop 2016

Stefan Wendel: “Dit weekend weg betekent ontzettend veel voor mij en mijn
gezin. Een familielid met een depressie trekt een hele zware wissel op de rest
van het gezin. Daarom vind ik het ontzettend fijn dat ik mijn waardering aan hen
kan tonen met dit bijzondere weekend weg. Want dat verdienen ze!”

VriendenFonds vervult hartenwensen
Twee keer per jaar kunnen goede doelen, clubs en verenigingen verbonden aan de VriendenLoterij of andere organisaties met een ANBI of SBBI-status een aanvraag doen bij het VriendenFonds om iemand binnen de organisatie een steuntje in de rug te geven of in het zonnetje
te zetten. Het VriendenFonds beoordeelt de aanvragen en schenkt een aantal organisaties een
financiële bijdrage om de hartenwens van deze persoon te realiseren
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Publieksdag met de lancering van MIND
Op woensdag 23 november 2016 organiseerde Fonds Psychische Gezondheid
samen met het Landelijk Platform GGz voor 1200 relaties een publieksevent in
het Beatrix Theater in Utrecht. De bijeenkomst was bedoeld om de achterban
te informeren over en te betrekken bij de beweging MIND. MIND werd door
Minister Schippers persoonlijk groots en feestelijk gelanceerd. In haar speech
benadrukte ze nogmaals het belang van de beweging.

Edith Schippers: Ik vind het geweldig dat in de MIND–beweging alle krachten
van patiënten- en familieorganisaties en de regionale steunpunten voor mensen
met psychische aandoeningen samenkomen. En dat ook Fonds Psychische
Gezondheid en Korrelatie zijn aangesloten. Daar kunt u trots op zijn. U bent op
zoek gegaan naar wat u allen bindt. En daarmee versterkt u de positie van
mensen met psychische problemen en hun naasten nog verder. Samen kunt u
echt iets veranderen voor mensen.

Op deze eerste ‘OPEN MIND-dag’ mocht gastheer Dennis Weening de gasten
een gevarieerd programma presenteren met onder andere film, muziek van
o.a. Lucky Fonz III en twee bijzondere theatervoorstellingen over het leven
van Stefan en Mariëlle, gespeeld door Sanne Vogel, Elle van Rijn en Vincent
Croiset. Tegelijk met het publieksevent introduceerde MIND het digitale platform www.wijzijnmind.nl waar iedereen die te maken heeft met psychische
problemen informatie kan vinden en ervaringen kan delen.
Na de lunch onder begeleiding van de muziek van De Rebels van Eiwerk kon
er nog deelgenomen worden aan diverse workshops of de informatiemarkt
waar je in contact kon komen met diverse regionale en landelijke cliënten- en
familieorganisaties. De dag werd afgesloten met een knallend optreden van
Démira. Bezoekers waren tevreden. We kregen veel enthousiaste reacties op
social media.

WijzijnMIND: introductie van het digitaal platform
Met de komst van MIND werd ook het digitaal platform geïntroduceerd. Het
digitaal platform is een gesloten database met een grote hoeveelheid informatie.
Het platform bevordert de integratie van informatievoorziening tussen verschillende websites. De database is via digitale stekkers verbonden met ons client
relationship management (CRM), diverse communicatie applicaties en de
websites van onze partners. Door het MIND platform is informatie eenvoudig
uitwisselbaar. Deze informatie varieert van nieuws, omschrijvingen van aandoeningen, tips, testen, beleidsvisies, verhalen en reacties vanuit het publiek,
corporate informatie, marketing activiteiten, en zelfs onderzoek data. Alle
informatie die MIND uitwisselt is betrouwbaar en hiervan is de privacy geborgd.
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MINDblue
In september 2016 is de online community MINDblue gelanceerd. MINDblue is
een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie, het Landelijk Platform
GGz en de Depressie Vereniging. In mei 2016 zochten de Depressie Vereniging en
hoogleraar Robert Schoevers van het UMCG samenwerking met Fonds Psychische
Gezondheid, Korrelatie en het LPGGz, om krachten te bundelen. De organisaties hebben een gemeenschappelijk doel: psychische problemen bespreekbaar
maken en mensen die ermee te maken hebben ondersteunen, onder andere door
ervaringen en deskundigheid te delen. Het is een platform waar mensen met een
depressie en hun naasten ervaringen kunnen delen én met elkaar in contact kunnen
komen. Mensen die direct hulp nodig hebben wordt hulp geboden via Korrelatie en
113Online (zelfmoordpreventie). Aanleiding voor de samenwerkende organisaties
om het platform www.mindblue.nl te ontwikkelen is het versnipperde aanbod op
het internet over het thema depressie en het gebrek aan een veilig platform waar
mensen met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen te delen. En dat terwijl
ruim 1,1 miljoen mensen antidepressiva slikken en jaarlijks circa 800.000 mensen
worstelen met hun depressieve klachten.

MINDyoung
Jongeren trekken vaak te laat aan de bel bij psychische klachten. Wat ze wel
doen, is online zoeken naar informatie. Maar de juiste informatie vinden is
moeilijk. De oplossing ligt in goede, laagdrempelige informatie en hulp via een
online platform. Eind 2016 ging www.mindyoung.nl in de lucht. MINDyoung
biedt info, herkenbare verhalen, nieuws en tips over alles wat met de MIND te
maken heeft.
MINDyoung maakt jongeren psychisch krachtig door hen te informeren, inspireren, motiveren en te ondersteunen. Samen met jongeren en organisaties
in Nederland voeren we projecten uit en communiceren we gericht met deze
doelgroep. Met MINDyoung richten wij ons specifiek op jongeren van 15-25
jaar. Om jongeren te bereiken zijn we actueel, zoeken we aansluiting bij hun
belevingswereld en zijn we daar waar jongeren zijn.

Campagne MIND Young Academy:
75% van de psychische klachten begint voor het 25ste levensjaar.

“Alleen door ervaring en kennis te delen en in alle openheid het thema te
bespreken, kunnen we elkaar helpen”, aldus Nathalie Kelderman, directeur
van de Depressie Vereniging.

Samenwerking met publiekscampagne Ministerie VWS
In de grote landelijke publiekscampagne van het Ministerie VWS met als
thema ‘het bespreekbaar maken van depressie’, is via de campagnewebsite
www.omgaanmetdepressie.nl veelvuldig naar MINDblue en Korrelatie verwezen.
Het komende jaar wordt het nieuwe MINDblue platform verder uitgebouwd
en worden naast ervaringsdeskundigen ook onderzoekers en behandelaars
uitgenodigd om zich aan te sluiten bij MINDblue.

In mei 2016 heeft Fonds Psychische Gezondheid een crowdfunding uitgevoerd
om geld op te halen voor de MIND Young Academy. Dit is een samenwerkingsproject met Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie. De MIND
Young Academy is een scholenproject voor scholieren en studenten op het
VMBO en MBO. In dit project zetten we jonge rolmodellen,
ook wel peer-educators, in die zelf of in hun omgeving te
maken hebben gehad met psychische problemen. Doordat die jonge rolmodellen hun eigen verhaal delen en
zich hiermee kwetsbaar opstellen ontstaat er een veilige
sfeer in de klas. Er ontstaat herkenning en begrip. Veel
jongeren die vaak al lang rondlopen met hun problemen,
durven hierdoor hun verhaal ook te delen. Ook durven de
jongeren vaak de eerste stap naar (het zoeken van) hulp
te zetten. Zo kunnen we voorkomen dat jongeren vroegtijdig uitvallen op school of zichzelf verliezen.
Het scholenproject is in 2014 ontwikkeld en ingezet op
scholen. Vanwege de noodzaak en de grote behoefte bij
de scholen wilden we MIND Young Academy in 2016 verder
uitrollen. We hebben daarom geld ingezameld om ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk jongeren gebruik konden maken van het scholenproject. Het streefbedrag
van € 50.000,-.is hiervoor behaald. Eind 2016 is er gestart met de lessen op
scholen. Ook is er een mini documentaire ontwikkeld die gebruikt wordt tijdens
de lessen en de zichtbaarheid van het peer-education project vergroot.
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Social Run
Op 23 mei stond het eerste MINDteam in de geschiedenis klaar voor
de Social Run van Samen Sterk
Zonder Stigma. In het team zaten
allerlei verschillende mensen met
verschillende taken, van ervaringsdeskundige tot directeur, van hardloper tot
kok, met één doel: stigma tegengaan.
Door geld op te halen en vooral door
aandacht te genereren voor het onderwerp. Hiervoor moest wel eerst 555
kilometer afgelegd worden in estafettevorm. Dat lukte. Een grote groep
vrijwilligers en sponsoren stond, soms
midden in de nacht, klaar met koffie,
thee, eten of een douche. Bij Fort
Vechten in Utrecht werden de teams
enthousiast binnengehaald tijdens
het ‘Te Gek Festival’.

Lancering videoclip Démira
Eind 2016 verscheen ‘Fountain’, een nieuwe video
bij de gelijknamige single van DÉMIRA (Démira
Jansen, bekend van De Beste Singer Songwriter van
Nederland). In de clip worden psychische problemen
bij jongeren op artistieke wijze in beeld gebracht.
Démira kampte zelf op haar 17e met depressie. De
video maakte ze met Gugi van der Velden en met
steun van onze organisatie MIND.

Démira: “Met dit project hoop ik dat jongeren eerder open over hun gevoelens
durven te praten, zodat het bij hen niet zo ver hoeft te komen dat ze naar een
psycholoog moeten. Schaamte is niet nodig, je bent lang niet de enige die zich zo
ellendig voelt en je hoeft je beslist niet te generen voor het uiten van je emoties.
Dat is geen zwakte, maar juist een kracht. Dat laten we zien in Fountain. We zitten
in de bloei van ons leven. Wie laat jij je geluk afnemen?”
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Projecten uitgelicht
Alles goed: De helende werking van
verhalen vertellen
Alles goed is een project van Stichting Het Witte Bos.
Het project geeft depressie een gezicht en deelt
verhalen van ervaringsdeskundigen zodat ze van
elkaar kunnen leren en beseffen dat ze niet de enige
zijn. Het Witte Bos is ervan overtuigd dat storytelling
een krachtig middel is om ervaringskennis toegankelijk
te maken. In Alles goed worden verhalen zo verzameld,
vormgegeven en gedeeld dat ze toegankelijk, mooi,
creatief, poëtisch en begrijpelijk zijn. Bij het in beeld
brengen van zoiets beladen als depressie is de juiste
toon, kleur en context essentieel. Het project is
gesteund door Fonds Psychische Gezondheid. Het
project ‘Alles goed’ werkt nauw samen met MINDblue.

Smartphone als maatje met Goalie
PsyQ heeft in samenwerking met SENSE Health een ‘app’ ontwikkeld waarmee het gedragstherapeutische deel van een cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt overgenomen door de mobiele telefoon. Deze ‘gedragsactivatie’ is volgens recent onderzoek mogelijk het meest effectieve gedeelte
van de hele CGT behandeling, en bovendien eenvoudig toe te passen. De App
heet Goalie, en stelt mensen in staat om hun dagelijkse doelen te stellen en die
te behalen. Daarbij gebruikt de App alle sensoren van de smartphone om te
‘zien’ of de patiënt zijn doelen al heeft gehaald, of nog niet. “Heb je je ritme
gevonden voor slapen, eten, drinken, bewegen, sociale contacten of medicatie
inname?” Goalie vertelt het je zodra je je doel hebt behaald en viert het succes met je mee. De beloning volgt dus direct op het succesvolle gedrag. Alles
wijst erop dat menselijk gedrag sneller verandert als de bekrachtiging van dat
gedrag
onmiddellijk en in de juiste context plaatsvindt. Goalie biedt dus een vorm van
zorg die een menselijke therapeut nooit zou kunnen leveren. De psychotherapeut
kan nu eenmaal niet 24/7 beschikbaar zijn, of altijd ter plekke zijn op de momenten
die er het meest toe doen.
De aanname is dat CGT met mobiele gedragsactivatie (Goalie) sneller voor de
gewenste gedragsveranderingen kan zorgen dan de gewone CGT, met gedragsactivatie as usual (eens per week door een therapeut achter een bureau). Dankzij
een subsidie van Health~Holland / TKI en Fonds Psychische Gezondheid wordt
een onderzoek gestart om te kijken of dat ook klopt. In samenwerking met het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Maastricht Universitair Medisch
Centrum (MUMC), SENSE Labs in Rotterdam en PsyQ, Parnassia Groep Den
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Haag, wordt de komende 3 jaar een onderzoek uitgevoerd onder 150 patiënten
met een depressie. Daarbij wordt gekeken of depressies inderdaad sneller overgaan en langer wegblijven met Goalie. Ook zal worden gekeken of Goalie de
diagnose ‘depressie’ al in een vroeg stadium kan stellen en kan voorspellen hoe
goed de prognose is. Tenslotte zal worden gekeken of het gebruik van Goalie
kosteneffectief is. Op die manier streven we naar vernieuwing van de zorg, die
niet alleen een betere, maar ook een goedkopere behandeling mogelijk maakt.

bij jongeren te geven in Nederland. De serie is in het najaar van 2016 uitgezonden
bij RTL4 en had per aflevering gemiddeld meer dan 1,3 miljoen kijkers.
MINDblue kreeg in de week van de uitzending van 23 oktober enorm veel
media aandacht met een speciaal ontwikkelde reclamespot: ’Dip of depressie? Doe de depressietest op www.mindblue.nl’. Er zijn in deze week zeer
veel bezoeken gebracht aan de website, waar meer dan 36.000 bezoekers
de depressietest hebben ingevuld.

Mindfulness als veelbelovende behandeling voor AD(H)D
Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness de aandachtsfuncties en zelfcontrole kan verbeteren. Dit is al bewezen voor mensen
zonder ADHD, en de voorlopige resultaten van eerste onderzoeken bij kinderen
en volwassenen met ADHD zijn veelbelovend!
Juist voor kinderen met AD(H)D die zich moeilijk
kunnen concentreren is het de vraag of het
mogelijk is genoeg aandacht op te brengen voor
een mindfulness training.

CMC Ziekenhuisserie
Een verhaallijn in Grey’s Anatomy over een AIDS-baby zorgde voor het Amerikaanse Aidsfonds voor ongekende awareness onder kijkers in de Verenigde Staten. Dit
vormde voor RTL mede het idee om samen met 7 goede doelen betrokken bij de
Vriendenloterij een ziekenhuisserie in Nederland te produceren.

Karakter heeft het afgelopen jaar een pilotonderzoek gedaan naar het effect van mindfulness
training bij kinderen met AD(H)D. De resultaten
waren veelbelovend en ze zijn daarom gestart
met de MindChamp studie: Mindfulness training
for Children with ADHD and Mindful Parenting.
Daarin onderzoeken ze of een mindfulness training
voor ouder en kind een effectieve aanvulling is
op de huidige zorg die aan kinderen met AD(H)D
wordt geboden.

Een ouder over de mindfulness pilot: “Ik ging er altijd heel graag naar toe.
Wij leiden een druk leven, gevuld met werk, ons priveleven, de opvoeding en
zorg voor onze dochter. Daardoor moesten we altijd rennen en racen om op tijd
bij de mindfulness sessies te zijn. Maar we gingen altijd. Nadat ik mindfulness
had gedaan voelde ik: ik kan er weer tegen, ik heb weer energie.”

Deze tiendelige dramaserie gaat over de gebeurtenissen rond de ziekenhuisdirecteur, de medische staf en de patiënten, zowel binnen het ziekenhuis als
in hun privéleven. De verhaallijnen in de serie zijn gebaseerd op realistische
medische thema’s. De verhaallijn van de jonge Joshua die aan een depressie lijdt is op medische juistheid geverifieerd door een ervaringskundige en
enkele professionals van Fonds Psychische Gezondheid. Het doel van Fonds
Psychische Gezondheid was om meer bekendheid aan het thema depressie

Corina Greven, project coördinator van MindChamp: “We zijn heel blij met
de resultaten van de pilot studie. Samen met mijn collega’s hebben we enkele
ouders in de pilot geïnterviewd. Ze beschreven hoe de mindfulness training hen
helpt tot rust te komen en hun kinderen te nemen zoals ze zijn. Ze kunnen beter
met volledige aandacht naar hun kind luisteren, en dat schijnt ook het contact
tussen ouders en kind positief te beïnvloeden.”
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Wetenschappelijk onderzoek en
(zorg)innovatie
16 projecten gehonoreerd voor een bedrag van € 502.504
In 2016 hebben we onze werkwijze aangepast. We hebben drie thema’s
geformuleerd omdat we meer impact wilden bereiken met de projecten die
wij financieren. Daarnaast wilden we dat onze projecten beter aan zouden
sluiten bij onze eigen activiteiten, zoals het jongerenplatform MINDyoung.
We hebben in 2016 daarom de volgende drie thema’s gedefinieerd:
• Vroegsignalering van psychische problemen bij jongeren
• Mentale Weerbaarheid (met name werkstress en burn-out)
• Depressie en angststoornissen
Naast deze inhoudelijke wijziging is in 2016 ook onze procedure gewijzigd.
Mensen konden in eerste instantie alleen een vooraanvraag indienen met een
globale begroting . Deze vooraanvragen hebben we in de bureauprocedure
besproken om te bepalen welke projecten prioriteit hadden. Deze werden
vervolgens uitgenodigd een volledige subsidieaanvraag in te dienen. Helaas
heeft deze werkwijze niet het gewenste resultaat opgeleverd. We ontvingen
de helft meer aanvragen dan in 2015. Het vormgeven van de programma’s
bleek lastiger dan gedacht. Met name het programma Mentale Weerbaarheid
kwam niet goed uit de verf. We hoopten dat onze nieuwe werkwijze efficiënter
zou zijn met meer opbrengsten, maar dat was helaas niet het geval. We gaan
daarom onze werkwijze in 2017 nogmaals herijken.

regelmatig contact tussen de projectleiders en de mensen van de afdeling Marketing & Communicatie en Voorlichting van het Fonds. Zo is het Fonds 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 2016 zijn er 27 projecten afgesloten.
Hiervan zijn zestien projecten conform
het projectplan uitgevoerd en zonder
problemen afgesloten. Bij elf projecten
werd het oorspronkelijke subsidiebedrag
naar beneden bijgesteld om verschillende
redenen: bij zeven projecten waren de
uitgaven uiteindelijk lager dan oorspronkelijk gedacht. Vier projecten kwamen niet
goed van de grond: bij twee projecten
haakte de projectleider af en men geen
vervanger kon vinden, bij een project
viel de onderzoeker uit en lukte het niet
om het onderzoek vlot te trekken en bij
een project kreeg men een noodzakelijke
subsidie niet van de gemeente, waardoor
men de begroting niet rond kreeg. Bij deze
projecten viel de toegezegde subsidie terug
naar de algemene middelen van het Fonds.

Als subsidieverstrekker volgt Fonds Psychische Gezondheid alle projecten die
een financiële bijdrage van ons hebben gekregen. In 2016 stonden in totaal
64 projecten uit voor een bedrag van ruim 2,3 miljoen 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. In enkele gevallen gaat een projectadviseur op bezoek
of komen er mensen van de projecten bij het Fonds op bezoek. Ook is er

Doordat we alle gesubsidieerde projecten
nauwgezet volgen, kunnen we goede
afspraken maken over naamsvermelding.
Samen met de projecten zoeken wij naar
communicatiemogelijkheden om Fonds
Psychische Gezondheid als (mede-)financier te presenteren. De mensen van de afdeling Marketing & Communicatie worden
door de projectadviseurs op de hoogte
gehouden over de lopende projecten,
zodat zij kunnen beoordelen of projecten
hiervoor ingezet kunnen worden. Verder
besteden we veel 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 Psychische Gezondheid ontving in 2016 in totaal 244 nieuwe aanvragen
voor subsidie, waarvan 149 aanvragen direct werden afgewezen. Van de overige
aanvragen konden er 72 met de bureauprocedure worden afgehandeld. Uiteindelijk
werden 16 nieuwe aanvragen in 2016 gehonoreerd voor een totaalbedrag van
€ 502.504. Dit is inclusief de toekenningen uit de Fondsen op Naam.
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Fonds op Naam: Antonia Wilhelmina Fonds

Fonds op Naam: Karel Geelen 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 2016 hebben we twee projecten gefinancierd: het onderzoek The
efficacy of EMDR in reducing the core symptoms of autism in youngsters van
Karakter en diverse materialen van Vakantievreugd.

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 2016
hebben twee initiatieven vanuit het Karel Geelen Fonds financiering gekregen:
het project Dromendag van Anoiksis en het project Lustrum bijeenkomst van
GGZ Beraad Overijssel.

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 2016
hebben we twee projecten gehonoreerd: het project Rüya (Droom): Turkse
meiden in balans van het Verwey-Jonker Instituut en het onderzoek Mindfulness
training voor ouders van kinderen met ADHD van Karakter.

Fonds op Naam: Fundashon Boy Winkel
Fundashon Boy Winkel geeft financiële steun aan activiteiten voor resocialisatie
en rehabilitatie van psychiatrische patiënten op Curaçao. Het lukt al enkele jaren
niet om kwalitatief goede aanvragen te krijgen voor dit Fonds op Naam. Daarom
zoeken we naar mogelijkheden om het beleid binnen dit Fonds op Naam te
wijzigen, zonder de oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen. Helaas
heeft dit nog niet tot concrete te financieren projecten geleid.

Fonds op Naam: Fonds Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg
Het Fonds Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) richt zich op de
verbetering en vernieuwing van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. In
2016 werden er geen aanvragen gehonoreerd vanuit het fonds.
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Samenwerking binnen Huis voor de Gezondheid

Partners
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
(voorheen Landelijk Platform GGz)
Het jaar 2016 stond voor het fonds in het teken van een intensieve samenwerking
met het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Het LPGGz is de koepelorganisatie van
18 cliënten- en familie-organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep moeten doen
op geestelijke gezondheidszorg. Met de samenwerking in MIND willen we meer
impact bereiken voor mensen met psychische klachten en hun dierbaren. In de
zomer van 2016 is het kantoor van LPGGz naar Amersfoort verhuisd.

Korrelatie
Sinds 2012 zijn Fonds Psychische
Gezondheid en Korrelatie verbonden. De stichtingen zijn juridisch
gescheiden maar bestuurlijk en
organisatorisch verbonden. De
voorlichting van het Fonds en
hulpverlening van Korrelatie vullen
elkaar goed aan. Daarom is conform
de wens van het Centraal Bureau
Fondsenwerving in de jaarrekening
de geconsolideerde jaarrekening van
Fonds Psychische Gezondheid en
Korrelatie opgenomen. Verder willen
we met de samenwerking efficiencywinst creëren, onder andere op
het gebied van ICT en de telefonie
infrastructuur.

De samenwerking in het Huis voor de Gezondheid is in 2016 sterk geïntensiveerd.
Er zijn vijf ‘founding’ partners die samen de stichting vormen: het Fonds Psychische Gezondheid, het Diabetes Fonds, Alzheimer Nederland, de Maag Lever
Darm Stichting en het Longfonds In totaal zijn er 18 organisaties op het gebied
van gezondheid in het gebouw gehuisvest waaronder de Nederlandse Diabetes
Federatie (NDF) en de Longalliantie Nederland (LAN), de ondersteunende bureaus
van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), stichting Samen Sterk tegen
Stigma en het Institute for Postive Health.
In het Huis voor de Gezondheid werken de deelnemende fondsen steeds
intensiever samen op diverse terreinen, waaronder de facilitaire dienst ICT,
P&O en Financiën. Er wordt in voorkomende gevallen personeel uitgewisseld en onderlinge deskundigheid bevorderd. Zo levert Fonds Psychische
Gezondheid bijvoorbeeld een medewerker voor het facilitaire team van het
Huis. Het Huis voor de Gezondheid beschikt over een vergaderfaciliteit die
ook extern kan worden ingehuurd door verwante organisaties.
In 2016 wisten de fondsen elkaar ook inhoudelijk steeds meer te vinden met
diverse lezingen. Bestuurders van de partnerorganisaties hebben zitting in het
stichtingsbestuur, zo ook de directeur van Fonds Psychische Gezondheid. De
stichting kent eigen statuten en er is een reglement opgesteld dat allerlei
‘governance’ aspecten van de samenwerking regelt.

Samen Sterk zonder Stigma
In augustus 2011 richtte Fonds Psychische Gezondheid, samen met GGZ
Nederland, de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en het LPGGZ, de
Stichting Samen Sterk zonder Stigma op. Het Fonds vormt samen met de
andere oprichtende partijen in het bestuur en biedt huisvesting aan deze
stichting. De stichting wil het taboe op psychiatrische stoornissen doorbreken
met als doel discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid
te bestrijden. Hiervoor moet een beweging in de samenleving op gang
worden gebracht.

22

Jaarverslag 2016 Fonds Psychische Gezondheid

Jaarverslag 2016 Fonds Psychische Gezondheid

23

Personeelszaken en
klachtenafhandeling

Fondsenwerving en
financiële resultaten

Personeels- en vrijwilligersbeleid

Fondsenwerving

In 2016 bedroeg het ziekteverzuim bij Fonds Psychische Gezondheid 4,97%
(excl. zwangerschapverzuim). Het ziekteverzuim is vergeleken met 2015 iets
toegenomen (van 3.1% naar 4,97%). Sinds medio 2016 kon geen gebruik meer
gemaakt worden van de P&O diensten van het Longfonds. Reden om een externe personeelsadviseur en salarisadministrateur te werven, als opmaat naar
de ontwikkeling van een eigen P&O afdeling.

Om haar taken uit te kunnen voeren is Fonds Psychische Gezondheid
afhankelijk van steun uit de samenleving. Wij ontvangen geen subsidies
voor ons werk. 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 en nalatenschappen.
Daarnaast hebben wij inkomsten uit loterijen en uit beleggingen.

Sinds enkele jaren werkt Fonds Psychische Gezondheid meer en meer met stagiaires
en vrijwilligers. Dit nieuwe beleid komt enerzijds voort uit de samenwerking met
Korrelatie, waar structureel wordt gewerkt met vrijwilligers. Anderzijds is dit
nieuwe beleid een direct gevolg van de maatschappelijke positionering. Fonds
Psychische Gezondheid beschikt over grote netwerken van mensen die betrokken
zijn bij psychische problematiek. Vanuit die hoek ontvangen we veel verzoeken van
mensen aangeven die zich met tijd willen inzetten voor de organisatie.

Fonds Psychische Gezondheid heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen en
volgt de gedragscode zoals die is afgesproken door Goede Doelen Nederland
(voorheen VFI). Het CBF-keurmerk is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moeten wij voldoen
aan strenge voorwaarden over de wijze waarop wij geld inzamelen en besteden.
De belastingdienst heeft Fonds Psychische Gezondheid 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.

Personeelsvertegenwoordiging
In 2014 is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten. De PVT bestaat uit twee medewerkers van Fonds Psychische Gezondheid en één medewerker van Korrelatie,
welke door het personeel zijn gekozen. In 2016 vond vier keer een overleg
plaats tussen de directeur en PVT waarin gesproken werd over de inhoud en
personele gevolgen van ondernemingsbesluiten. Zo werd er in 2016 intensief
gesproken over de samenwerking met het LPGGz, de vorming van MIND en
het P&O beleid. Afhankelijk van het onderwerp werd de PVT gevraagd om advies of instemming.

Klachtenafhandeling

Onze focus lag in 2016 op het realiseren van een sterke relatie met onze
donateurs, ervaringsdeskundigen, strategische partners en organisaties.
Door samenwerking en een nauwe betrokkenheid kunnen we optimaal
gebruik maken van elkaars ervaring, expertise en andere vormen van steun
die kunnen bijdrage aan oplossingen. We hebben een sterkere focus gehad
op het vergroten van meer structurele steun van onze donateurs (stijging van
het aantal donateurs met een duurzame machtiging) en meer gericht op de
specifieke (informatie en interesse)behoefte van onze relaties en donateurs.

Fonds Psychische Gezondheid ontvangt weinig klachten. 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. Eind 2013 hebben
we de klachtenregeling van het Fonds gemoderniseerd. Deze Klachtenregeling
staat op de website van het Fonds. 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 in het Managementteam met het doel om hiervan te leren. In 2016
ontvingen we een klacht. Dit ging over verouderde informatie op onze website.
We hebben deze tekst aangepast en dat was tot tevredenheid van de klager.

Financiële resultaten 2016
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In 2016 hadden we 15.130 actieve donateurs. Dit is een lichte daling van 3% ten
opzichte van 2015. Samen droegen de donateurs bij aan totaal € 538.209,- inkomsten. Het aantal nieuwe donateurs daalde in 2016 daalde naar 2.215. Een daling
van 48% ten opzichte van 2015. Het financiële resultaat is lager uitgevallen dan
begroot. Dit komt voornamelijk, omdat de inkomsten uit structurele overeenkomsten(machtigingen) achterbleef bij verwacht. Een verklaring voor deze daling ligt
in het feit dat Fonds Psychische Gezondheid in 2016 de aandacht heeft moeten
verdelen. Naast fondsenwerving is tijd en energie ingezet in de vorming van het
nieuwe merk MIND. MIND zal in de toekomst worden gepositioneerd als de
fondsenwervende entiteit. In 2016 heeft een conversie plaatsgevonden naar een
nieuw CRM systeem. Met het nieuwe systeem kunnen we onze communicatie
beter laten aansluiten aan de behoeften van de donateurs en andere relaties.
25

het vermogen wordt belegd in obligaties met minimaal een investment grade
rating (BBB en hoger). Een relatief klein deel van het vermogen wordt in aandelen belegd en binnen deze beleggingscategorie worden bedrijven geselecteerd
met een lager dan gemiddeld risico. De portefeuille wordt volledig duurzaam
belegd conform de Goede Doelen Nederland-richtlijn ‘Financieel Beheer’. Alle
hierin genoemde sectoren, zoals producenten van tabak en alcohol, worden
van het beleggingsuniversum 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. De beleggingsinkomsten over 2016 zijn onder begroting
uitgekomen.

Nalatenschappen
In 2016 hadden we ‘slechts’ één legaat uit een nalatenschap met een waarde
van € 17.000. In 2015 hadden we 5 donateurs die een erfdeel uit een erfenis
aan het Fonds nalieten. We zijn in 2016 gestart met een uitgebreide strategie
om meer mensen te informeren over de mogelijkheden van het nalaten aan het
Fonds. Hierdoor verwachten we op termijn dat meer mensen dit zullen overwegen
en de inkomsten uit nalatenschappen zullen stijgen

Voor het beleggingsbeleid laat het Fonds 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 Fonds Psychische Gezondheid is Ruitenburg adviseurs &
accountants.

VriendenLoterij en Lotto
Fonds Psychische Gezondheid is beneficiënt van twee loterijen: de VriendenLoterij
en de Lotto. Wij zijn deze organisaties zeer dankbaar voor de inkomsten die wij
via hen ontvangen en waarmee we in 2016 zoveel projecten en onderzoeken
hebben kunnen financieren. Bij de VriendenLoterij hebben wij de mogelijkheid
donateurs mee te laten spelen voor Fonds Psychische Gezondheid met zogenoemde ‘geoormerkte loten’. Van iedere speler die het Fonds opgeeft als
goed doel, ontvangen wij 50% van de opbrengst van een lot. Als begunstigde
partij brengen wij de VriendenLoterij en de Lotto in onze communicatie-uitingen
onder de aandacht. De VriendenLoterij en de Lotto leverden Fonds Psychische
Gezondheid in 2016 € 1.216.909 op. Hierin zat zowel het bedrag van € 51.268
aan geoormerkte loten en de bijdrage van € 171.429 aan de ziekenhuisserie
CMC van de Vriendenloterij.

Beleggingsbeleid
Fonds Psychische Gezondheid beschikt over een vermogen dat bestaat uit
reserves en fondsen die zowel de continuïteit van de organisatie moeten
waarborgen, alsmede dienen bij te dragen aan de begroting. Gezien de lange
termijn horizon van het vermogen wordt dit geïnvesteerd in beursgenoteerde
effecten. De beleggingsdoelstelling is het vermogen te laten groeien in reële
termen (rekening houdend met inflatie) en jaarlijks circa 3% te onttrekken ten
behoeve van de begroting. De portefeuille wordt gematigd defensief belegd
zodat grote koers-schommelingen worden voorkomen. Het grootste deel van
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Balans per 31 december 2016
31 december 2016
€
€

Staat van baten en lasten over 2016

31 december 2015
€
€

		

		

Werkelijk
2016

Begroting
2016

			

ACTIVA

				

		

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving		 659.726		

		
Materiële vaste activa		

58.312		

49.679

Financiële vaste activa		

5.194.389		

5.601.652

Werkelijk
2015

770.000		 706.767

Baten uit acties van derden		 1.216.909		 1.000.000		 1.039.536
Baten uit beleggingen		 211.572		
Overige baten		

		

Totaal baten		2.201.147		 2.020.500		1.955.135

Vorderingen

432.862		249.244

Liquide middelen

212.906		

500		

2.235

Lasten

253.568

		 645.768		502.812

Besteed aan doelstellingen
Programma Projecten en subsidies

Totaal activa		 5.898.469		6.154.142

Programma Korrelatie

				

Voorlichting & Communicatie

31 december 2016
€
€

112.941		

250.000		 206.597

		 5.252.700		5.651.331

31 december 2015
€
€

en Programma’s

445.500		

531.162

60.005		

60.000		

81.465

1.359.603

1.313.200

1.105.271

			 1.922.112 		 1.818.700

		

Werving baten

PASSIVA

Kosten Marketing, Communicatie

			

502.504		

en fondsenwerving

187.449		

153.800		

1.717.898

161.386

Reserves en fondsen		

Kosten van beleggingen

Reserves				

			218.820		 188.800		195.595

- Continuïteitsreserve

561.974		

734.166

- Risicoreserve beleggingen

168.169		

206.597

70.000		

70.000

- Bestemmingsreserves

		

31.371

35.000

34.209

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie		 284.818		
243.000		
258.862

800.143		1.010.763
Totaal lasten		2.425.750		 2.250.500		2.172.355

Bestemmingsfondsen

		

Fondsen op naam:

Resultaat		-224.604		 -230.000		-217.221

- Fundashon Boy Winkel

238.922		

231.200

- Fonds AGGZ

392.390		

381.183

50.818		

51.385

270.728		

320.356

1.998.900		

1.971.684

40.067		

50.000

- Karel Geelen Fonds
- Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds
- Antonia Wilhelmina Fonds
Bestemmingsfonds Eerder is beter

		 2.991.825		3.005.808
Voorzieningen		115.122		 96.085
Langlopende schulden		

1.192.079		

1.399.427

Kortlopende schulden		

799.300		

642.058

Totaal passiva		 5.898.469		6.154.142
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Lastenverdeling

Resultaatbestemming

		

Bestemming

Doelstelling

					
Programma
Programma
		
Projecten
Voorlichting en
Programma
Lasten		 & subsidies Communicatie
Korrelatie		
		
Subsidies en bijdragen		
296.129		
60.005
Uitbesteed werk		
Publiciteit, communicatie en overige kosten		
73.517
234.637
Personeelskosten		106.626
888.867
Huisvestingskosten		8.863
79.768
Kantoor- en algemene kosten		
16.140
145.259
Afschrijving en rente		
1.230
11.072
					
Totaal		502.504
1.359.603
60.005
		

Bestemming

Werving Baten

					
Marketing		
		Communicatie		
Lasten		
fondsenwerving		
Belegingen		
		
Subsidies en bijdragen		
Uitbesteed werk				
31.371
Publiciteit, communicatie en overige kosten		
66.512
Personeelskosten		98.840
Huisvestingskosten		8.417
Kantoor- en algemene kosten		
12.673
Afschrijving en rente		
1.007		
					
Totaal		
187.449		 31.371
		

		

		

Werkelijk
2016

Begroting
2016

			

Werkelijk
2015

		

Continuïteutsreserve		 -172.192		 -230.000 		

-94.452

Bestemmingsreserves		-38.428		

-		-53.000

Risicoreserve beleggingen		

-		

-		

-43.403

- Fundashon Boy Winkel		

7.722		

-		

-

- Fonds AGGZ		

11.207		

-		

3.054

- Karel Geelen Fonds		

-566		

-		

-10.136

- Prof Dr. Hart De Ruyter Fonds		

-49.628		

-		

-47.500

			

27.215		

-		

8.216

Bestemmingsfonds Jongerenplatform		

-		

-		

-30.000

Bestemmingsfonds Eerder is Beter		

-9.933		

-		

-50.000

Bestemmingsfondsen

- Antonia Wilhelmina Fonds

Totaal baten		224.604		 230.000		217.221

					
Beheer &
adminiTotaal
Begroot
Totaal
Bestemming
stratie
2016
2016
2015
		
		
356.134
410.500
365.256
Subsidies en bijdragen		
		
31.371
35.000
34.209
Uitbesteed werk
		
374.666
486.250
328.673
Publiciteit, communicatie en overige kosten
242.331
1.336.664
983.200
1.176.933
Personeelskosten
16.268
113.316
110.000
101.815
Huisvestingskosten		
23.990
198.062
210.550
150.786
Kantoor- en algemene kosten		
15.538
15.000
14.693
Afschrijving en rente		2.229
						
					
284.818		 2.425.750		2.250.500		2.172.335
Totaal
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Organisatie en Toezicht
Fonds Psychische Gezondheid is een stichting die bestuurd wordt door een
directie met een door de Raad van Toezicht vastgestelde taak.

Directie
Directeur van Fonds Psychische Gezondheid is drs. Ronald Gorter. Hij heeft een
aanstelling voor onbepaalde tijd en vervult deze functie sinds 2000. De heer Gorter
is eveneens directeur van Stichting Korrelatie, volgens de verhouding 78%-22%.
De directeur bereidt samen met de leden van het managementteam (MT) het
beleid voor en legt dat ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Na goedkeuring voert hij het beleid zelfstandig uit, binnen het mandaat dat hij daarvoor
heeft. Salariëring en inschaling van de directiefunctie zijn volgens de richtlijnen
voor bezoldiging van bestuurders/directeuren van Goede Doelen Nederland en
de CAO GGZ. De heer Gorter had in 2016 de volgende nevenfuncties:
• Stichting Korrelatie (directeur)
• Stichting Loterijacties Volksgezondheid (bestuurslid)
• Stichting Samen Sterk tegen Stigma (bestuurslid en penningmeester)
• Stichting Huisvesting Huis voor de Gezondheid (bestuurslid en
penningmeester)

Bureau

van Toezicht vijf maal, waarvan eenmaal
specifiek voor de samenwerking met
het Landelijk Platform GGz. 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 vijf vergaderingen
om geconsulteerd. Vanwege de nauwe
samenwerking met het Landelijk Platform GGz, waren drie van de vijf vergaderingen de bestuursleden van het
Landelijk Platform GGz als toehoorder
aanwezig bij de vergaderingen van de
Raad van Toezicht. Verder is besloten
om met een nieuwe accountant te gaan
werken. Deze accountant is bij een vergadering aanwezig geweest om kennis
te maken en van gedachten te wisselen
over het financiële beleid.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

Fonds Psychische Gezondheid heeft het CBF-keurmerk en volgt de bepalingen
voor governance, transparantie en verslaglegging. Voor de interne beheersing,
zoals financiële tussenrapportages, tijdschrijven en beheersing van de overhead, volgt het Fonds een cyclus van besluitvorming, planning en controle die
past bij de aard en omvang van de organisatie. Op 31 december 2016 werkten
bij het Fonds Psychische Gezondheid in Amersfoort 25 mensen: 6 mannen en
19 vrouwen. Totaal (18,75 fte). Hiervan hadden 18 mensen een contract voor
onbepaalde tijd.

• toezicht houden op de directie
• besluitvorming over algemene beleidspunten, werkprogramma’s en financiën
• beoordeling en besluitvorming over subsidieverzoeken
In 2016 namen we afscheid van prof. dr. Pauline Meurs als voorzitter van het
Fonds. Piet Verbraak werd gekozen als nieuwe voorzitter. Hij is ook voorzitter
van het Landelijk Platform GGz.

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2017:

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 het Fonds Psychische Gezondheid. 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
en fondsenwerving. Er zijn profielschetsen opgesteld voor leden van de Raad
van Toezicht en ieder lid neemt plaats op persoonlijke titel. Leden van de Raad
van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht
op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht
bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Er is een rooster van
aan- en aftreden. De leden krijgen voor hun werkzaamheden een vaste onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding. In 2016 vergaderde de Raad

• dhr. Piet Verbraak, voorzitter.
• prof. dr. Pim Cuijpers, Hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en hoofd van de afdeling klinische psychologie.
• drs. Eddy van Doorn, Voorzitter raad van Bestuur Reinier van Arkelgroep.
• dr. Onno Maathuis, Zelfstandig specialist op het gebied van merkpositionering en
merkportfolio.
• dhr. Leen van Leersum, op meerdere plaatsen actief voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid.
• Prof. dr. Odile van den Heuvel, Professor Neuropsychiatrie VU medisch centrum.
• dhr. Wim van Minnen, Op meerdere plaatsen actief voor ouderen en mensen
met een handicap.
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Informatievoorziening Raad van Toezicht

De wetenschappelijke adviesraad (WAR)

Elk jaar maakt de directie van Fonds Psychische Gezondheid voor een begrotingsjaar een werkprogramma met begroting en legt die voor aan de Raad
van Toezicht. Deze bespreekt ze, brengt eventueel wijzigingen aan en keurt
ze goed. Ieder kwartaal rapporteert de directie schriftelijk aan de Raad van
Toezicht. Dat gebeurt door middel van een duidelijk Dashboard dat de tussentijdse resultaten inzichtelijk maakt. Ook bespreekt de Raad van Toezicht de
gespreksverslagen van de Auditcommissie.

Voor het beoordelen van de subsidieverzoeken voor wetenschappelijk onderzoek laat de directie zich bijstaan door een commissie van externe adviseurs.
De WAR bestaat uit drie leden die voor een periode van vier jaar benoemd zijn.
Een lid kan eenmalig worden herbenoemd voor nog eens vier jaar. De WAR vergaderde in 2016 een keer. De commissieleden komen uit het werkveld van het
Fonds. Hun achtergrond is medisch/psychiatrisch, psychologisch/psychotherapeutisch of sociaal/wetenschappelijk.

MIND
In juni heeft Fonds Psychische Gezondheid samen met het Landelijk Platform GGz
de stichting MIND opgericht. De Raad van Toezicht van het Fonds Psychische
Gezondheid en het bestuur van het Landelijk Platform GGz vormen samen de
Raad van Toezicht van MIND. De directeur van Fonds Psychische Gezondheid,
Ronald Gorter, en de directeur van het Landelijk Platform GGz, Marjan ter Avest,
vormen samen de statutaire directie van MIND. Zowel de Raad van Toezicht als
de directie van MIND ontvingen voor hun werkzaamheden in deze nieuwe (werk)
stichting geen beloning.

Samenstelling WAR per 1 januari 2016:
• Prof. dr. Ton J.L.M. van Balkom, Hoogleraar Evidence-based Psychiatrie
VUmc, Hoofd A-opleiding GGZ inGeest
• Prof. dr. Philip Spinhoven, Hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit
Leiden
• Vacature
De leden van de Auditcommissie en van de wetenschappelijke adviesraad
krijgen voor hun werkzaamheden een vaste onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding.

Subsidieverzoeken

Adviescommissies Fondsen op Naam

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.

Fonds Psychische Gezondheid beheerde in 2016 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.

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

De Auditcommissie
De Auditcommissie is een commissie binnen de Raad van Toezicht. De Auditcommissie bestaat uit Leen van Leersum (voorzitter) en Onno Maathuis. Lizan
Aalders (bestuurslid van het Landelijk Platform GGz) is vanwege de nauwe
samenwerking met het Platform halverwege 2016 aangesloten als toehoorder
bij de Auditcommissie. 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 2016 in
totaal drie keer.
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Adviescommissie Karel Geelen Fonds:
Drs. Frans Geelen, drs. Pink van Veen en drs. Gee de Wilde.

Contactgegevens
Fonds Psychische Gezondheid
Netherlands Foundation for Mental Health
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Telefoon (033) 421 84 10
Bankrekening 4003, IBAN NL32 INGB 000 000 4003
t.n.v. Fonds Psychische Gezondheid Amersfoort
E-mail: info@fondspsychischegezondheid.nl
Internet: www.psychischegezondheid.nl
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Overzicht gehonoreerde projecten 2016
Wetenschappelijk onderzoek
2016 7056 PsyQ, Den Haag
	Een bijdrage van € 100.000 voor het project Een studie naar
de effectiviteit en doelmatigheid van de GOALIE Smartphone
applicatie bij psychiatrische patiënten met unipolaire depressie.
Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door de PPS-toeslag van de
Topsector Life Sciences & Health. Dit programma wordt uitgevoerd door Health~Holland.

Zorginnovatie
2015 7033 Ypsilon, Den Haag
	Een bijdrage van € 18.000 voor het project Mantelzorg GGZ:
de vraagverlegenheid doorbroken.
2015 7043 	Depressievereniging, Utrecht
	Een bijdrage van € 5.700 voor het project Sponsoring toegangsprijs
patiënten/familieleden Advocacy Day ISBD-ISAD 2016
2016 7047 RTL Nederland, Hilversum
	Een bijdrage van € 171.429 voor het vervaardigen van de medische
ziekenhuisserie Centraal Medisch Centrum

Fonds op Naam: Antonia Wilhelmina Fonds
2015 7016 Karakter, Nijmegen
	Een bijdrage van € 25.000 voor het onderzoek The efficacy of
EMDR in reducing the core symptoms of autism in youngsters
2016 7065 Vakantievreugd, Beilen
	Een bijdrage van € 5.000 voor diverse materialen

Fonds op Naam: Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds
2016 7055 Verwey-Jonker Instituut, Utrecht
	Een bijdrage van € 24.628 voor het project Rüya (Droom): Turkse
meiden in balans
2016 7057 Karakter, Ede
	Een bijdrage van € 49.147 voor het onderzoek Mindfulness training
voor ouders van kinderen met ADHD. Hiervan wordt € 25.000
verstrekt vanuit het Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds. Het resterende
bedrag (€ 24.147) komt van Fonds Psychische Gezondheid zelf.

Fonds op Naam: Fundashon Boy Winkel
In 2016 is er geen subsidie toegekend vanuit het Fundashon Boy Winkel.

Fonds op Naam: Fonds AGGZ
In 2016 is er geen subsidie toegekend vanuit het Fonds AGGZ.

2016 7048 Stichting Zelfregiecentra Nederland
	Een bijdrage van € 5.000 voor het project Eerste dag van de
ervaringsdeskundige
2016 7049 Diversion Holding B.V., Amsterdam
	Een bijdrage van € 50.000 voor het project Peer Education op
scholen: de Young MIND Academy

Fonds op Naam: Karel Geelen Fonds
2016 7045 Anoiksis, Utrecht
	Een bijdrage van € 2.100 voor het project Dromendag
2016 7046 GGz Beraad Overijssel, Zwolle
	Een bijdrage van € 500 voor het project Lustrum

2016 7051 Witte Bos
	Een bijdrage van € 15.000 voor het project Alles goed. De helende
werking van verhalen vertellen
2016 7059 Stichting Crisiskaart Nederland
	Een bijdrage van € 10.000 voor het project Overbrugging netwerkactiviteiten stichting Crisiskaart Nederland
2016 7062 Depressie Vereniging, Utrecht
	Een bijdrage van € 20.000 voor het project MIND Blue
2016 7064 Stichting Dwangstoornis, Thesinge
	Een bijdrage van € 1.000 voor De Dag van de Dwangstoornis
36

Jaarverslag 2016 Fonds Psychische Gezondheid

Jaarverslag 2016 Fonds Psychische Gezondheid

37

