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In het zorglandschap staan we helemaal vooraan
‘Ajax heeft verloren; even Korrelatie bellen.’ Over naamsbekendheid heeft Korrelatie  

niet te klagen. 50 jaar geleden werd gestart met telefonische opvang na radio- en  

televisieprogramma’s. Nu zijn daar mail en chat bij gekomen en sinds kort ook 

WhatsApp. Korrelatie past perfect bij de huidige visie op 

gezondheid. In het zorglandschap staan we helemaal vooraan. 

We werken anoniem, wat betekent dat de drempel om een 

probleem aan onze hulpverleners voor te leggen, laag is. Ook 

als het gaat om moeilijke problemen, die zo intiem zijn dat 

men dat liever niet aan de huisarts voorlegt. Echte nuldelijns 

hulp waarbij we ervoor zorgen dat we alleen doorverwijzen 

naar de gezondheidszorg als dat echt nodig is. Helemaal in 

de lijn van VWS .

Korrelatie biedt hulp aan iedereen met vragen op psychisch 

en psychosociaal gebied. Van depressie of ernstige angst-

klachten tot relatieproblemen of vragen over de opvoeding. 

De professionele en hoogopgeleide psychologen en maat-

schappelijk werkers zorgen ervoor dat de hulpvragers niet 

vanzelfsprekend in het medische circuit terechtkomen. Samen 

met de hulpvrager wordt gezocht naar een mogelijke oorzaak 

van de klachten. Soms is het voor iemand die met depressieve 

klachten bij ons aanklopt bijvoorbeeld logischer om te verwijzen 

naar de schuldhulpverlening dan naar de huisarts.

De afgelopen jaren zien we het aantal hulpvragen toenemen. Bovendien zien we dat er 

steeds meer jongeren een beroep doen op onze hulpverlening. De hulpvragen gaan vaak 

over stress op de arbeidsmarkt. Die jongeren maken vooral gebruik van de chatmogelijkheid. 

Omdat een chat gemiddeld twee keer zo lang duurt als een telefoontje zit er extra druk 

op ons werk. Eind 2016 is gestart met een pilot van hulpverlening via WhatsApp. Hiermee 

zullen we in de nabije toekomst nog meer jongeren weten te bereiken. 

Tot 2012 kregen we naast ondersteuning van VWS ook geld van de publieke omroepen 

om onze infrastructuur in stand te houden. Door de bezuinigingsronden zijn de omroepen 

gestopt met de financiering. Desondanks doen we nog steeds opvang na tv-programma’s 

over psychische en psychosociale problemen. Het aantal opvangen is de laatste jaren zelfs 

Ronald Gorter Directeur Korrelatie
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weer groeiende. Daarnaast zal door het gebruik van de nieuwe media het aantal hulpvragen 

alleen maar toenemen.

We zijn heel blij met de basisfinanciering van VWS. Door de toegenomen vraag zit er 

echter wel druk op ons werk. Omdat onze ondersteuning anoniem is, passen wij niet 

goed in het financieringssysteem van VWS. Ondanks onze professionaliteit en grote 

naamsbekendheid is ons werk niet te declareren. Bij de Depressiecampagne van VWS 

hebben we in het najaar van 2016 goed kunnen inspringen. We kregen in die weken 

twee keer zoveel vragen binnen over depressie als gebruikelijk. 

In het voorjaar van 2016 stonden alle seinen op groen om een nieuwe beweging te starten 

onder de naam: MIND. Met MIND, het samenwerkingsverband van Fonds Psychische Gezond-

heid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGZ, kunnen we de mensen in de toekomst nog 

beter bedienen. Het is belangrijk om mensen als het nodig is weer op weg te kunnen helpen.

Onze dienstverlening is alom bekend en wordt bijzonder hoog gewaardeerd. Anonieme hulp-

verlening op afstand is een niet weg te denken voorziening in de Nederlandse samenleving. 

Gezien de maatschappelijke relevantie is het naar de toekomst toe dan ook noodzakelijk 

dat we ons werk blijven voortzetten.

Ronald Gorter
Directeur Korrelatie
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In 2016 zijn Korrelatie, Fonds Psychische Gezondheid en het Landelijk Platform GGz 

gestart met de opzet van MIND: een nieuwe landelijke beweging die zich sterk maakt  

voor een geestelijk gezond Nederland. De ambitie voor de komende jaren is om middels 

deze beweging een geïntegreerde dienstverlening aan te bieden. 

MIND bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om naar eigen 

vermogen mee te doen - en waarin iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. 

In het verlengde hiervan spant MIND zich ook in voor meer begrip en openheid over 

psychische problemen. Om dit te bereiken, werkt MIND actief samen met cliënten- en 

familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en  

donateurs. Zo wil MIND de komende jaren uitgroeien tot hét platform voor het vinden  

en uitwisselen van informatie en ervaringen, en voor het versterken van inspiratie,  

motivatie en ondersteuning. In dit kader zetten we vanuit Korrelatie onze preventieve 

hulp op afstand in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische 

problemen te ondersteunen.

Nieuw netwerk van lotgenotenlijnen – Via MIND werken we mee aan een nieuw netwerk 

van lotgenotenlijnen. Via het LPGGz zijn 18 cliënten- en familieorganisaties verbonden 

aan MIND. Sommige van deze organisaties beschikken over een eigen telefoonlijn voor 

lotgenotencontact. In 2016 is onderzoek gedaan naar de inhoud en organisatie van deze 

lijnen. Inmiddels is een project gestart om deze lijnen waar mogelijk met elkaar te verbinden. 

Korrelatie fungeert hierbij als professionele counterpart. 

Inzet van ervaringsdeskundigen – Dankzij de geïntensiveerde samenwerking binnen 

MIND ontstaan er veel kortere lijnen met patiënten-/cliëntenorganisaties. Dit biedt  

Korrelatie de mogelijkheid om hulpvragers waar nodig en gewenst door te schakelen 

naar een ervaringsdeskundige van één van de betrokken patiëntenorganisaties. Met  

deze inhoudelijke uitbreiding van ons aanbod winnen we aan slagkracht. 
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Korrelatie heeft een belangrijke  
maatschappelijke functie
Al sinds de 70-er jaren geeft Korrelatie opvang op alle werkdagen van 9:00 tot 18:00 

uur. Mensen kunnen hun problemen anoniem aan onze hulpverleners voorleggen. Deze 

anonimiteit is een essentieel kenmerk van de hulpverlening. Sommige problemen zijn zo 

intiem of lastig dat de stap naar bespreking in de eigen kring of bijvoorbeeld de huisarts 

(nog) te groot is. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we niet alleen een luisterend oor 

bieden, maar vooral ook (anonieme) laagdrempelige hulp en indien nodig doorverwijzing. 

Om welk probleem het ook gaat, met onze anonieme hulpverlening op afstand proberen 

we iedereen in één enkel telefonisch of online contact vooruit te helpen. Met gerichte 

adviezen en persoonlijke feedback. Met informatie en praktische oplossingen. En waar 

nodig met tips voor passende professionele hulp dichtbij huis. 

Korrelatie opereert op het grensvlak van preventie, geestelijke gezondheidszorg en het 

domein welzijn en maatschappelijke ondersteuning. de hulp die Korrelatie biedt past 

uitstekend in het overheidsbeleid. Hij is laagdrempelig en gericht op zelfredzaamheid. 

De onderwerpen zijn breed. Veel vragen gaan over psychische problemen zoals depressie 

en angst, over relatieproblemen en opvoedingsproblemen. De jongeren die ons benaderen 

hebben vooral veel vragen over seksualiteit. 

Omdat onze hulpverleners de zorgkaart van Nederland als geen ander kennen, doen ook 

zorg- en hulpverleners regelmatig een beroep op ons. Zo draagt Korrelatie bij aan een 

efficiënter gebruik van beschikbare faciliteiten.

Kortom, elke euro die wordt geïnvesteerd in de relatief goedkope nuldelijns hulp van 

Korrelatie levert een onwaarschijnlijk hoog rendement op.

 

Met een naamsbekendheid van 78% weten bijna 4 op de 5 Nederlanders waar Korrelatie 

voor staat. We fungeren al meer dan 50 jaar als professioneel aanspreekpunt voor mensen 

met psychische en psychosociale problemen. In de afgelopen decennia hebben we inmid-

dels al meer dan 1 miljoen mensen hulp en advies op afstand geboden.

Bij het grote publiek zijn we vooral bekend door de nazorg na afloop van aangrijpende 

televisieprogramma’s. Maar velen kennen ons ook als dé vraagbaak voor mensen die 

vastlopen door problemen waar zij zelf geen oplossing (meer) voor weten. 

De kracht van Korrelatie
De kracht van Korrelatie is de combinatie van onze hoog gekwalificeerde hulpverleners 

en onze brede inzetbaarheid. Al onze hulpverleners, zowel de betaalde hulpverleners 

als de vrijwilligers, hebben minimaal een relevante opleiding op HBO-niveau. Het team 

bestaat uit WO- en HBO-psychologen, maatschappelijk werkers, speciaal psychiatrisch 

verpleegkundigen en (ortho)pedagogen.

Alle hulpverleners van Korrelatie kunnen kwalitatief hoogwaardige hulp- en advies  

gesprekken voeren. De betaalde krachten zijn generalisten. Of de hulpvraag nu gaat 

over psychische of psychiatrische problematiek, over relatie, opvoeding, seksualiteit  

of (seksueel) geweld. Ieder van hen kan over al deze onderwerpen een uitstekend  

hulp- en adviesgesprek voeren. Iets dat van grote waarde is in een wereld die steeds 

complexer wordt. Vanwege het brede werkveld zijn de vrijwilligers vooral ingewerkt  

op het gebied van psychische en psychiatrische problematiek.

Belangrijk is ook dat al onze hulpverleners een uitstekende kennis hebben van de sociale 

kaart. Als na het hulpgesprek met Korrelatie een doorverwijzing nodig is, weten zij als geen 

ander bij welke hulpverlenende instantie in Nederland iemand met zijn of haar probleem 

het best terecht kan.
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Digitale platforms
Korrelatie is ook steeds beter zichtbaar op digitale platforms, sociale media kanalen en 

websites van (hulpverlenings)instanties en organisaties. Zo zorgen we ervoor dat een 

diversiteit aan mensen de weg naar Korrelatie goed blijft vinden en waren we ook in 2016 

het meest laagdrempelige initiatief waar iedereen zijn of haar hulpvraag door professionele 

hulpverleners beantwoord zag worden.

Websites
De website van Korrelatie had in 2016 bijna 300 duizend unieke bezoekers, wat een 

stijging is van 27% ten opzichte van 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 Korrelatie, lanceerde MIND in het vierde kwartaal samen met 

Korrelatie drie nieuwe websites, te weten MINDblue, MINDyoung en WijzijnMIND.  

Als integraal onderdeel van MIND worden we geïncorporeerd in de digitale omgeving 

van MIND. Hierdoor zijn we present op een nieuw, breed online platform waar mensen 

op zoek zijn naar hulp of ondersteuning.

Campagnes
Het is belangrijk dat het publiek weet dat de hulpverleners van Korrelatie op alle werkdagen  

van 9 to 18 uur klaar zitten voor anonieme telefonische hulp en online informatie en 

advies. Om dat te bewerkstelligen is het voeren van communicatiecampagnes essentieel. 

Dergelijke campagnes kosten echter veel geld. Vanwege het feit dat Korrelatie slechts over 

een beperkt communicatie-budget beschikt, zijn er in 2016 alleen gratis Google Adword 

campagnes (Google Grants) geweest over uiteenlopende psychische en psychosociale 

onderwerpen. 

Trends en resultaten
In 2016 namen bijna 18.000 mensen contact met ons op voor een hulpgesprek. Dit is een 

lichte stijging in vergelijking met voorgaande jaren. De hulpvragen die Korrelatie in 2016 

behandelde, weerspiegelen de thema’s die in de samenleving veel stof doen opwaaien, 

maar ook de levensfase waarin onze hulpvragers zich bevinden. 

Nieuw anoniem registratiesysteem
Alle gesprekken die aan de Hulp- en Advieslijn worden gevoerd, worden anoniem geregis-

treerd in een datasysteem. In 2016 was dat een nieuw systeem waaruit op zeer eenvoudige 

wijze interessante informatie gehaald kan worden, zonder dat de anonimiteit in gevaar 

komt. Het gaat hier om zowel sturingsinformatie als informatie over bepaalde trends.

Online informatie
Mensen gaan steeds vaker op zoek naar informatie over gezondheid en ziekte. Mede hier-

door is de kennis over psychische en psychiatrische aandoeningen toegenomen. Helaas leidt 

die extra kennis echter niet vanzelf tot meer probleemoplossend vermogen. Veel hulpvragers 

hebben de deskundige support van onze hulpverleners nodig om beter in te springen op 

alledaagse situaties. 

Social media worden steeds vaker gebruikt om snel een oplossing te vinden voor een 

probleem. Wij zien die trend terug. In 2016 was het aantal chatgesprekken gelijk aan het 

aantal gesprekken dat ons per telefoon bereikte. Het aantal hulpvragen dat ons per mail 

bereikt, wordt allengs minder. De verhouding telefoon/mail/chat is 45/10/45. Dit heeft  

uiteraard ook te maken met het feit dat ruim 40% van onze hulpvragers tussen de 15 en 

30 jaar oud is. Sinds december 2016 is gestart met opvang via WhatsApp. De verwachting is 

dat ook het aantal gesprekken via dit medium steeds grotere vormen aan zal gaan nemen, 

waardoor het steeds gemakkelijker wordt om jongeren te bereiken.

Door internet kunnen we altijd en overal het nieuws volgen. Zeker bij schokkende  

gebeurtenissen – zoals terreuraanslagen – doen we dat ook massaal. Achter het scherm 

van onze tablet, computer of smartphone kan dat confronterende nieuws hard binnen-

komen. hierdoor wordt in toenemende mate 24/7 een beroep op ons gedaan.
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Uitgelicht
Levenseindekliniek (2Doc – NPO) en Napraten over de Levenseindekliniek (NPO)
15 februari 2016
In deze documentaire wordt een aantal mensen gevolgd die met hun doodswens de 

Levenseindekliniek inschakelden. Welke dilemma’s en overwegingen spelen een rol bij 

het toekennen of afwijzen van euthanasie? Welke mensen melden zich? Hoe bepaal je of 

iemand ondraaglijke lijdt of is uitbehandeld? En rekt de Levenseindekliniek daarmee de 

grenzen van de euthanasiewet op? Allemaal zaken die in deze documentaire aan de orde 

komen. Aansluitend sprak Coen Verbraak met drie betrokkenen over de dilemma’s rond de 

actuele euthanasiepraktijk in Nederland. Tijdens en na deze opvang spraken de hulpverleners 

van Korrelatie ruim 100 mensen die over dit onderwerp na wilden praten. Ook de weken 

na de uitzending hielden de gesprekken over dit onderwerp aan.

Emma wil leven (BNN) 
22 november 2016 
In deze documentaire vertelt de 18 

jarige Emma haar verhaal. Over hoe 

ze zes jaar lang gevochten heeft 

tegen anorexia. Hoe ze in een kliniek 

in Portugal kiest voor het leven. En 

hoe ze er dan achter komt dat het te 

laat is. De schade aan haar lichaam 

is te groot, Emma overlijdt.

In de documentaire komen haar ver-

zorgers, behandelaars, artsen, ouders 

en vriendinnen aan het woord.

Free publicity
Korrelatie werkt op basis van free publicity samen met de media. In 2016 besteedden 

onder meer Max Magazine, GezondNu, NOS Radio 1, 7Days (jongerenwebsite), de NTR, 

het Nederlands Dagblad, Vice (gedurende de maand februari, onder bijna 20 artikelen in 

het kader van hun Week van de Geestelijke Gezondheid), Omroep MAX Hallo Nederland, 

Nu.nl en vele andere media aandacht aan het werk van Korrelatie. De Wereld Draait Door 

vertoonde als grap een aftitelkaart van Korrelatie bij Lucky TV, over het feit dat een 

carnavalsoptocht niet doorging.

Publieke Omroep
Korrelatie werkt al sinds jaar en dag samen met de media. Met de NPO in het bijzonder 

hebben we een prachtige band opgebouwd. In soaps, series, praatprogramma’s en docu-

mentaires komen regelmatig zware en heftige onderwerpen aan bod. Opvang na dit soort 

aangrijpende programma’s blijft daarom hard nodig. In 2016 verzorgden we 54 opvangen 

voor de omroepen. Dertien maal was dit een live opvang, buiten onze reguliere openings-

tijden. Twee daarvan staken hier voor wat betreft het aantal reacties met kop en schou-

ders boven uit. Dit waren de opvangen na de documentaire en aansluitende discussie 

over de Levenseindekliniek en de opvang na Emma wil leven.
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Aantal maal contact
Het merendeel van de hulpvragers heeft éénmaal contact met Korrelatie en geeft aan na 

een gesprek verder te kunnen. Slechts 14% van de hulpvragers had in 2016 meervoudig 

contact met Korrelatie. Dit is helemaal in lijn met de werkwijze van Korrelatie.

Korrelatie geeft Nuldelijns zorg

Leeg

Gehad

Momenteel

Wachtlijst

Nee

Onbekend

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

70+

17%

31%

7%

11%
3%

35%

14%

25%

19%

18%

12%

6% 3%

Bijna 65% van de hulpvragers ontvangt nog geen andere vorm van psychische hulp op het 

moment van het contact met Korrelatie. Korrelatie functioneert dus effectief als nuldelijns 

hulpkanaal, dan wel als voorportaal voor professionele psychologische en psychosociale hulp.

Hoe bereikt men ons?

De afgelopen jaren zagen we dat de hulpverlening per chat steeds grotere vormen aannam. 

Inmiddels is het aantal hulpvragen per telefoon en chat aan elkaar gelijk. Er is geen verschil 

te melden tussen mannen en vrouwen en de manier waarop het contact plaatsvindt. Wel 

zien we grote verschillen in het type contact tussen de diverse leeftijdscategorieën.

Na afloop praatten behandelaars en (oud-) patiënten na over de documentaire en welke 

lessen er getrokken kunnen worden uit Emma’s verhaal. Diezelfde avond ontvingen we 

honderden verontrustende chats van mensen die geschokt waren door de beelden en 

Emma’s verhaal en van mensen die zich zorgen maakten over zichzelf of een naaste. 

Ook de gesprekken over dit onderwerp hielden in de weken na de uitzending nog lang aan.

Hulplijn en websites in cijfers
In 2016 maakten bijna 18.000 mensen gebruik van de anonieme, professionele nuldelijns 

hulpverlening op afstand van Korrelatie.

Hulpverlening per leeftijdscategorie 
 Een kwart van de hulpvragers is tussen de 21 en 30 jaar oud

2x zoveel vrouwen als mannen
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Gehad

Momenteel

Wachtlijst

Nee
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11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

70+

17%

31%

7%

11%
3%

35%

14%

25%

19%

18%

12%

6% 3%

68% 32%

Sekse
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Over welke persoon handelt het contact?
Veruit de meeste hulpvragen gaan over de hulpvrager zelf.

Doorverwijzingen
Huisarts 24,1%

Terugverwezen eigen behandelaar 9,2%

Veilig Thuis 5,4%

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ 4,7%

Vrijgevestigd hulpverlener (psycholoog, psychotherapeut, psychiater, pedagoog) 4,2%

Centra voor Jeugd en Gezin/consultatiebureau 3,4%

Juridisch Loket 3,3%

Algemeen Maatschappelijk Werk 2,9%

GGZ-instelling 2,6%

Sense 2,4%

Bereikbaarheid
Vanwege capaciteitsgebrek heeft Korrelatie de hulpvrager in 2016 regelmatig moeten 

vragen op een ander moment terug te bellen. Dit kwam gemiddeld 14 maal per dag voor. 

Ongeveer de helft van deze mensen belt terug en kan dan alsnog worden doorgeschakeld 

naar een hulpverlener. Vanwege de beperkte openingstijden is dat voor de hulpvrager 

lang niet altijd mogelijk. Uitbreiding naar dienstverlening in de avonduren staat daarom 

nog altijd hoog op ons wensenlijstje. Zeker ook gezien de verschuiving van hulpverlening 

per telefoon naar de tijdsintensievere chat en Whatsapp. Een uitbreiding naar 24/7 be-

reikbaarheid zou hier een uitkomst bieden maar vanwege de beperkte financiën is dit de 

komende jaren helaas niet mogelijk.

 

Type contact per leeftijdscategorie in percentage
 Jongeren chatten meer, ouderen bellen meer

W

Chat wordt door alle leeftijdsgroepen gebruikt. Relatief het meest door jongeren in  

de leeftijd van 16 tot 20 jaar. 70-plussers pakken nog het snelst de telefoon als ze  

een hulpvraag hebben. In december 2016 is gestart met hulpverlening via WhatsApp.  

De verwachting is dat de hulpverlening via dit medium snel zal groeien.
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Top 10 gespreksonderwerpen 2016
1. SOA/HIV 917

2. Problemen in relatie/contact met partner 882

3. Depressie 769

4. Angst, dwang, fobie 602

5. Anticonceptie 523

6. Overige psychisch 362

7. Stress, burnout 346

8. Toewijzing/omgangsregeling kinderen 328

9. Borderline 269

10. Psychose, schizofrenie 264

Belangrijkste gespreksonderwerp per leeftijdscategorie

Leeftijd Gespreksonderwerp 2 3

11 - 20 Anticonceptie SOA/HIV Depressie

21 – 30 SOA/HIV Angst, dwang, fobie Depressie

31 – 40 Toewijzen/omgangsregeling 
kinderen Opvoeden en opgroeien Angst, dwang, fobie

41 – 50 Opvoeden en opgroeien 
kinderen

Problemen in relatie/
contact met partner Echtscheiding

51 – 60 Depressie Problemen in relatie/
contact met partner Narcisme

61 – 70 Depressie Angst, dwang, fobie Problemen in relatie/contact met 
kinderen

70+ Verwerking sterfgeval Depressie Suïcidaliteit 

Trending topics
Korrelatie ondervangt het breedst mogelijke scala aan vragen. Voor monitoring doeleinden 

hanteert Korrelatie onderstaande 15 hoofdonderwerpen:

Geestelijke Gezondheid Waaronder o.a. depressie, angsten en fobieën, psychische en  
psychiatrische klachten, borderline, eetstoornissen

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

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 va 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
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Opdrachtgevers
Ministerie van VWS
De Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS is de hoofdop-

drachtgever en financier van Korrelatie. De bijdrage van VWS is en blijft essentieel voor 

ons werk. Het is de basis waarop Korrelatie haar dienstverlening kan leveren. In 2014 is 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangenomen (WMO). In artikel 2.2.4. van deze 

wet staat dat gemeenten ervoor moeten zorgdragen dat ‘op ieder moment van de dag 

telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar is’. Korrelatie 

is verheugd over het feit dat de wetgever zich hier zo duidelijk over uitspreekt vóór een 

voortzetting van hulp op afstand in Nederland.

Depressiecampagne VWS

Depressie is al jaren een van de meest voorkomende psychische aandoeningen in Neder-

land. Om die reden is de overheid in 2016 gestart met een landelijke depressiecampagne. 

Het accent lag in het eerste jaar op jonge vrouwen en jongeren. Korrelatie verzorgde 

hierbij op verzoek van het Ministerie de opvang en ondersteuning op afstand. Voor deze 

opvang heeft Korrelatie in de maanden september tot en met november haar bereikbaar-

heid twee maal drie weken uitgebreid naar 24/7. De campagne werkte goed, we ontvingen 

in die weken twee maal zoveel vragen over depressie als gewoonlijk. In het voorjaar van 

2017 komt er een vervolg op de campagne.

Kwaliteit
Kwaliteitsverbetering hulpverlening
Het hulpverleningsteam van Korrelatie bestaat uit 7 betaalde hulpverleners (4,66 FTE), 6 

oproepkrachten en 20 deskundige vrijwilligers die gemiddeld 4½ uur per week werken. 

Alle hulpverleners zijn hoog gekwalificeerd. Ze hebben minimaal een relevante HBO-op-

leiding en al enige relevante werkervaring. Om de kwaliteit van de hulpverlening zo hoog 

mogelijk te houden worden er regelmatig intervisie bijeenkomsten georganiseerd voor de 

hulpverleners. Daarnaast hanteren we een systeem van intercollegiale coaching en wordt 

jaarlijks aandacht besteed aan collectieve als individuele deskundigheidsbevordering. Ook 

worden de hulpverleners in de gelegenheid gesteld om inhoudelijke congressen te bezoe-

ken. De combinatie van betaalde medewerkers en vrijwilligers is een efficiënte werkwijze, 

die goed past in een tijd waar zorgkosten omlaag gebracht moeten worden. Vanwege de 

opkomende economie wordt het echter steeds moeilijk om vrijwilligers te vinden. 

Kwaliteit Management Systeem
De kwaliteit van de hulpverlening staat bij Korrelatie hoog in het vaandel. Door middel van 

een Kwaliteit Management Systeem dat volgens de richtlijnen van Harmonisatie Kwali-

teitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is opgezet en waarin het primaire proces in kaart 

is gebracht, wordt de kwaliteit van onze hulpverlening en de bedrijfsvoering geoptimali-

seerd. Het hele proces wordt gecoördineerd door de teamleider, die ervoor zorgt dat het 

systeem constant up-to-date gehouden wordt. In de zomer van 2016 is tevens een nieuw 

roosterprogramma aangeschaft.

Klachtenregeling
Korrelatie ontvangt weinig klachten. Eind 2013 is de klachtenregeling van Korrelatie ge-

moderniseerd. Mensen kunnen per telefoon of mail een klacht indienen. De klachtenproce-

dure staat op de website. 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 Management-

team met het doel om hiervan te leren.

In 2016 ontvingen we in totaal twee klachten. Deze gingen over het contact met de hulp-

verleners. De teamleider heeft in beide gevallen contact opgenomen met de klagers. Bij 

een klager leidde dit tot tevredenheid over de afhandeling. Bij de andere klager bleef nog 

wel zorg bestaan over de hulpverlener, maar ze was tevreden over de professionele wijze 

waarop Korrelatie de klacht heeft opgepakt.
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Publieke Omroep
We zien het aantal opvangen voor de publieke omroep weer toenemen. De omroepen tonen 

hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij zorgen voor laagdrempelige hulp 

bij emoties en reacties die programma’s of informatie op hun websites kunnen oproepen. 

Door deze opvang na televisie en radio-uitzendingen en via de websites van de publieke 

omroep wordt tegelijkertijd de naamsbekendheid van Korrelatie vergroot. Indien gewenst is 

Korrelatie op verzoek van de publieke omroep ook buiten bereikbaarheidstijden beschikbaar 

voor live opvang.

Commerciële Omroep
In het voorjaar van 2016 zijn gesprekken gevoerd met RTL. Deze gesprekken hebben in 2016 

nog geen concrete opvangen voor Korrelatie opgeleverd. Voor alsnog kiest RTL niet voor een 

structurele samenwerking. Er is wel een stevige basis voor een samenwerking ontstaan.‘

Organisatie en toezicht
Directie
Marjan ter Avest en Ronald Gorter

Raad van Toezicht
•  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.

In 2016 namen we afscheid van prof. dr. Pauline Meurs als voorzitter van Korrelatie. 

Piet Verbraak werd gekozen als nieuwe voorzitter. Hij is ook voorzitter van Fonds Psychische 

Gezondheid en het Landelijk Platform GGz.

 

CAK

Sinds 1 oktober 2016 heeft Korrelatie een zakelijke afspraak met het Centraal Adminis-

tratie Kantoor (CAK) het kantoor dat o.a. de Persoonsgebonden budgetten toekent dan 

wel afwijst. Korrelatie verzorgt voor CAK de telefonische opvang van emotionele bellers 

met suïcidedreiging. Deze gesprekken worden (geanonimiseerd) gedocumenteerd en 

gerapporteerd op basis van een maandabonnement. Om de medewerkers van het Klant 

Contact Centrum van het CAK te informeren over de werkafspraken met Korrelatie is een 

tutorial geproduceerd die structureel in het trainingsprogramma van het CAK kan worden 

geïntegreerd. Uit de eerste evaluatie blijkt dat de samenwerking tussen CAK en Korrelatie 

door beide partijen als zeer positief ervaren wordt. In 2017 wordt gekeken of deze opdracht 

uitgebreid kan worden voor andere afdelingen van het CAK.

Zilveren Kruis/Achmea
In opdracht van Zilveren Kruis/Achmea heeft Korrelatie een aparte, gratis te bellen tele-

foonlijn geopend waar (collectief) verzekerden van een aantal schadeverzekeringen laag-

drempelige psychosociale en psychische hulp kunnen krijgen. In 2016 werd gefactureerd 

op basis van het aantal klantcontacten. Per 1 januari 2017 zal ook deze afspraak worden 

omgezet naar een maandabonnement. 
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Opvangprogramma’s 2016
Datum Aantal Programma Onderwerp Soort opvang* Omroep
1 - 22 

jan 6 Nooit meer Alleen Eenzame ouderen B MAX

4 - 11 
jan 2 Kijken in de Ziel - Op de 

drempel

Mensen die van hun arts te horen 
hebben gekregen dat ze niet lang 

meer te leven hebben. 
B NTR

5 jan - 
9 feb 12 Hij is een Zij Genderdysforie B KRO/

NCRV

7 jan - 
3 mrt 8 Over mijn lijk Ongeneeslijke zieke jongeren B BNN- 

VARA

26 jan 1 Zag je het maar
Woongroep voor jongeren met 

een licht verstandelijke beperking 
en gedragsproblemen

B HUMAN

15 feb 1 2Doc-Levenseindekliniek Euthanasie R NTR

15 feb 1
2Doc-Napraten over de 
Levenseindekliniek en 

euthanasie
Euthanasie R NTR

18 feb 1 Verloren Dochters Loverboys R BNN

14 mrt 1 Sterfelijk zijn Ethiek in de geneeskunde B VPRO/
Human

1 mei 1 Op de fijk (telefilm) Vuurwerkramp Volendam: psy-
chotrauma B NTR

10 mei 1 3-Doc Verloren Dochters Loverboys B BNN

13 juli 1 A strange Love Affair 
with Ego Narcisme en Zelfdoding B VPRO/

Human

24 aug 1 Tot elkaar veroordeeld  R KRO/
NCRV

11 sept 1 De Monitor verwarde mensen R KRO-
NCRV

26 sept 1 Roze Wolk postpartum depressie R VPRO

26 sept 
– 20 
nov

1+ Opvang VWS Campagne 
(waaronder TV-spot) Depressie R VWS

3 okt 6 Anita wordt opgenomen, 
seizoen 2 verslavingszorg B KRO/

NCRV

18 sept 1 Verwarde Mensen afl. 2 Mensen met verward gedrag R KRO-
NCRV

30 okt 1 100% Hindoe zelfdoding R NTR

1 nov 1 Zorgnu immuuntherapie bij kanker B AVRO/
TROS

6 nov 1 100% Hindoe Borstkanker B NTR

13 nov 1 Brand in Vlaams jon-
gens-internaat Depressie R KRO/

NCRV

13 nov 1 Jacobine op Zondag Nabestaanden na zelfdoding R KRO/
NCRV

20 nov 1 100% Hindoe Huiselijk geweld B NTR

22 nov 1 Emma wil Leven Anorexia R BNN/
VARA

Totaal 54

 31 december 2016 31 december 2015
 € € € € 
 
ACTIVA   
Vaste Activa     
Materiële Vaste Activa     
Inventaris & Automatisering  16.655  10.341 
   
Vlottende Activa   
Vorderingen    
Debiteuren 1.936  549
Overige vorderingen 13.006  20.596  

  14.942  21.145
    
Liquide middelen  584.406  599.563

Totaal activa  616.003  631.049
    
PASSIVA 
Reserves & Fondsen        
Bestemmingsreserves   
Continuïteitsreserve 293.193  305.607 
Reserve Sociaal Fonds 61.605  82.833 
Innovatiereserve 100.000  100.000 

  454.798  488.440
  
Egalisatiereserve VWS  59.205  39.959 

  514.003  528.399
    
Voorzieningen  7.164  7.164
    
Kortlopende schulden   
Schulden aan leveranciers 9.161  14.776
Belastingen & Premies 42.856  29.512
Overige Schulden 42.819  51.198

  94.836  95.486

Totaal passiva  616.003  631.049 

Balans 
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Ambities voor 2017
Korrelatie biedt al meer dan 50 jaar laagdrempelige professionele nuldelijns hulp op af-

stand bij psychische en psychosociale problematiek. Deze trend zetten wij graag voort. Het 

Nederlandse publiek en de publieke omroep weten ons goed te vinden. Onze deskundigheid 

en onafhankelijke hulp en adviezen worden zeer gewaardeerd. Evenals het feit dat het ons 

goed lukt om de hulpvragers in slechts één gesprek zelf in staat te stellen hun problemen 

of vraagstukken aan te pakken. Wij zorgen er op deze manier voor dat de ongebreidelde 

toeloop op dure zorg- en welzijnsinstellingen waar mogelijk wordt gereduceerd.

Uitbreiding van de dienstverlening
Graag breiden we onze dienstverlening uit met opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de 

commerciële omroep. Nederland wordt steeds meer een 24-uursmaatschappij. Ons streven 

is een uitbreiding van onze (digitale) bereikbaarheid naar 24/7, zodat iedereen die onze 

deskundige hulp nodig heeft overal en altijd van die hulp op aan kan. Daarnaast willen 

we onze zichtbaarheid vergroten en nog beter en multi-channel aansluiten op relevante 

maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor heeft Korrelatie extra geld nodig. Daar zal de 

komende jaren dan ook actief naar gezocht worden.

 Werkelijk Begroot Werkelijk
 2016 2016 2015
 € € €

BATEN    
Subsidie 663.987 655.660 655.660

Projectinkomsten 109.640 67.000 71.458

Overige inkomsten 22.716 112.500 78.595

Som der baten 796.343 835.160 805.712

LASTEN    
Personeelskosten 642.468 609.592 680.550

Afschrijvingen Materiële Vaste Activa 5.075 20.000 16.239

Huisvestingskosten 27.492 35.000 27.382  

Organisatiekosten 28.647 48.000 49.742

Marketing & Communicatie 32.000 42.300 26.441

ICT & Telecommunicatie 75.057 80.268 55.995

Som der lasten 810.739 835.160 856.348

   

Exploitatieresultaat -14.396 - -50.635

Staat van Baten en Lasten


