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Vastlopen in een relatie of scheiding. Je geen raad weten met een SOA of schulden. Het
leven niet meer aan kunnen door een depressie of andere psychische kwetsbaarheid… Veel
Nederlanders lopen rond met een probleem dat ze niet zomaar kunnen, willen of durven
delen. Als ook de drempel van face to face hulp te hoog is,
biedt Korrelatie uitkomst.
De afgelopen decennia hebben meer dan 1 miljoen mensen
contact opgenomen met Korrelatie voor hulp en advies. Na
afloop van aangrijpende televisieprogramma’s of – tegenwoordig

Inhoudsopgave

vooral – via Google. Daardoor is Korrelatie een sterk merk. 78%
van de Nederlanders weet waar we voor staan: professionele
anonieme hulp voor psychische en psychosociale problemen.
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Wat veel mensen niet weten, is dat we inmiddels op tal van
platforms actief zijn. Bijvoorbeeld met telefonische en online
hulpverlening voor maatschappelijke organisaties. En als
vraagbaak voor collega-hulpverleners.
Terugblikkend blijkt dat ook in 2017 duizenden mensen
Korrelatie wisten te vinden tijdens hun zoektocht naar een
hulpverlener die doorvraagt, actief meedenkt over oplossingen
en suggesties doet voor passende vervolgstappen. Met deze
laagdrempelige, anonieme nuldelijns hulp vormen we een on-

Ronald Gorter

misbare schakel bij de preventie van psychische en psychosociale problemen. Sterker nog, Korrelatie neemt hiermee een unieke positie in – niet alleen
binnen de Nederlandse zorg- en hulpverlening, maar ook ten opzichte van andere bekende
hulplijnen waarbij vrijwilligers alleen een luisterend oor bieden.
De afgelopen twee jaar heeft onze slagkracht een boost gekregen door de oprichting van
MIND – een initiatief van Korrelatie, Fonds Psychische Gezondheid en het Landelijk Platform
GGz. Binnen MIND kan de dienstverlening van Korrelatie namelijk geïntegreerd worden
aangeboden met een uitgebreid voorlichtingsaanbod over psychische problemen. Bovendien liggen er binnen MIND kortere lijnen naar zelfhulp- en lotgenotengroepen van de
cliënten- en familieorganisaties die bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zijn
aangesloten.
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Het afgelopen jaar hebben Korrelatie en MIND hard gewerkt

Onze aanpak en visie

om deze integratie vorm te geven. Met het oog hierop is

Om welk probleem het ook gaat, ons streven is om iedereen met een eenmalig telefonisch

ook een strategische verkenning uitgevoerd om Korrelatie

of online contact binnen een half uur verder te helpen. Met praktische tips, individueel

goed te positioneren binnen MIND zodat beide partijen

advies en persoonlijke feedback. En waar nodig ook met een verwijzing naar reguliere zorg

elkaar optimaal versterken en we kunnen inspringen op nieuwe

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

kansen en vragen. Op 20 februari 2018 is dit proces gemar-

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

keerd met een nieuwe naam: MIND Korrelatie.Voortaan is

ervaren hulpverleners die als generalist werken en beschikken over uitstekende kennis van

hiermee voor iedereen duidelijk dat Korrelatie deel uitmaakt

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

van een brede landelijke beweging die zich sterk maakt voor

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

een mentaal gezond Nederland.

een vaste groep professionele oproepkrachten en van vrijwilligers met een relevante HBO of
WO-vooropleiding die werkervaring willen opdoen of na hun pensioen graag van betekenis

In dit jaarbericht leest u wat Korrelatie in 2017 heeft

willen blijven in hun vroegere werkveld.

gedaan, niet alleen in de dagelijkse hulpverlening, maar ook

Marjan ter Avest

in organisatorische zin om als integraal onderdeel van MIND

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

te kunnen blijven voldoen aan de vragen van omroepen,

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

maatschappelijke partners en de subsidieverstrekker - het

wat heb je daarvoor nodig? Begrijpelijk, want hoe beter hulpvragers zelf in staat zijn om

Ministerie van VWS.

hun psychische en psychosociale problemen aan te pakken, hoe groter de kans dat zij zich
staande houden en blijven meedoen in de samenleving.

Marjan ter Avest en Ronald Gorter – Directie MIND Korrelatie.
Met deze insteek sluit de hulp van Korrelatie aan bij het overheidsbeleid en de heersende
tijdsgeest. Met een inhoudelijke focus op het eigen probleemoplossend vermogen van
mensen. En – in uitvoerende zin – met inzet van veelgebruikte moderne media: telefoon, mail,
chat en WhatsApp. Hiermee is Korrelatie – dat op kerstavond 1964 start als een spontaan
initiatief om mensen in ‘geestelijke nood’ telefonisch te woord te staan – uitgegroeid tot
een professioneel multimediaal platform voor preventieve hulpverlening op het snijvlak van
gezondheid, welzijn en maatschappelijke ondersteuning.
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Integratie binnen MIND

Dankzij de integratie van alle MIND websites is er nu niet langer sprake van dubbele

Korrelatie, Fonds Psychische Gezondheid en het Landelijk Platform GGz starten in 2016 met

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

MIND: een landelijke beweging die meebouwt aan een samenleving waarin iedereen kan mee-

bezoekers. Met een klik op de button linksboven kunnen zij van MIND Korrelatie direct door

doen naar eigen vermogen – en waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij

naar de algemene pagina van Wij zijn MIND, MIND Blue, MIND Young en MIND Platform.

hierbij nodig heeft. In het verlengde hiervan spant MIND zich in voor meer begrip en openheid

Omgekeerd komen bezoekers van Wij zijn MIND via de button ‘Help mij’ uit bij een overzicht

over psychische problemen. MIND werkt hierbij samen met cliënten- en familieorganisaties,

van hulplijnen. Behalve MIND Korrelatie staan in dit overzicht ook de gegevens vermeld

maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. In het totale onder-

van het Nationale Zorgnummer, Stichting 113 Zelfmoordpreventie, en de 18 cliënten- en

steuningsaanbod van MIND fungeert MIND Korrelatie nu als expert in preventieve telefonische

familieorganisaties die via het LPGGz aan MIND verbonden zijn. Verder staan nu op alle

en online ondersteuning van mensen met psychische en psychosociale problemen.

MIND websites Call To Actions naar Korrelatie en wordt ook in de berichten op social media

Nieuwe naam, nieuwe website, nieuw logo

verwezen naar onze dienstverlening waar dat relevant is. Tenslotte wordt ook met het nieuwe
logo visueel onderstreept dat MIND Korrelatie nu deel uitmaakt van de ‘MIND-familie’. Elk

Het meest zichtbare resultaat van de integratie van Korrelatie binnen MIND is de website,

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

die najaar 2017 wordt vernieuwd en op 20 februari 2018 inmiddels is gelanceerd. Op www.

onmiskenbaar MIND.

mindkorrelatie.nl is het hulpaanbod van MIND Korrelatie nu ingekaderd met relevante
nieuwsberichten van MIND, in 2017 geactualiseerde informatie over psychische en psycho-

Toenemend aantal online bezoekers

sociale onderwerpen en duidelijke spelregels voor contact.

Het aantal bezoekers van onze website neemt gestaag toe van 283.781 unieke bezoekers in
2016 tot 301.090 in 2017. Dit werd gerealiseerd door organisch zoekresultaat via Google,
advertenties via Google, verwijzingen via sociale media en samenwerkingen met mediapartners. Om de vindbaarheid van de site verder te verbeteren zijn gedurende 2017 gratis
Google Adword campagnes (Google Grants) gevoerd over uiteenlopende psychische en
psychosociale onderwerpen, zoals echtscheiding, huiselijk geweld en seksueel misbruik.

Samenwerking met cliënten- en familieorganisaties
Met het oog op de vorming van een nieuw netwerk van lotgenotenlijnen doen we in 2017
een verkennend onderzoek naar mogelijke samenwerking met lotgenotenlijnen van de
cliënten- en familieorganisaties die bij MIND zijn aangesloten. Dit leidt tot samenwerking
met enkele organisaties zoals de ADF stichting (Angst Dwang en Fobie), Vereniging voor
Manisch Depressieven en Betrokkenen, Ypsilon en Stichting Zelfbeschadiging. Zij leiden
telefonische hulpvragen door naar Korrelatie. Andersom adviseert Korrelatie hulpvragers die
willen doorpraten met een ervaringsdeskundige om contact op te nemen met een van deze
patiëntenorganisaties. De beoogde samenwerking krijgt zo geleidelijk aan vorm.

6
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Strategische verkenning

Depressiepreventie

Om de dienstverlening en organisatie van MIND Korrelatie de komende jaren verder te

In het verlengde van de landelijke depressiecampagne van VWS in 2016 zendt de Rijksoverheid

ontwikkelen, wordt in 2017 een strategische verkenning uitgevoerd. Algemene conclusie is

begin 2017 tweemaal drie weken een televisiespot uit. Via de campagnesite wordt verwezen

dat Korrelatie van grote waarde is voor onze samenleving. Door mensen advies en houvast

naar Korrelatie. Om depressie als een van de meest voorkomende psychische aandoeningen

te bieden voorkomt Korrelatie psychisch leed en onnodige medische zorg. Korrelatie kan

gericht terug te dringen, denkt Korrelatie in augustus 2017 mee over een plan van MIND,

als landelijke hulplijn beter worden benut, bijvoorbeeld bij mensen die op een wachtlijst

de Depressie Vereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging en Ineen. Doel van dit plan

staan van de GGZ en bij mensen met verward gedrag. In de zorg en het sociaal domein is

is tweeledig: mensen met depressieve klachten toerusten, zodat zij hun klachten eerder

gelukkig meer aandacht voor preventie, maar Korrelatie is hierbij nog onvoldoende in beeld.

herkennen en meer mogelijkheden voor zelfzorg gaan benutten; en artsen en praktijkonder-

De komende jaren moet het unieke van de laagdrempelige, professionele en anonieme

steuners GGZ ondersteunen, zodat de vroegsignalering verbetert en patiënten waar nodig

hulplijn Korrelatie beter over het voetlicht worden gebracht. Zodat overheden, zorgaanbieders,

gericht worden toegeleid naar een interventie voor een eerste of recidiverende depressie. In

professionals, verzekeraars en werkgevers de mogelijkheden die Korrelatie biedt maximaal

dit kader gaat Korrelatie vanaf 2018 de telefonische ondersteuning verzorgen.

gaan benutten. En zodat alle mensen in Nederland Korrelatie eenvoudig weten te vinden en
kunnen bereiken.

Opvang voor omroepen
Van oudsher is Korrelatie dé partner van de publieke omroep bij het opvangen van

Multimediale koploper

geëmotioneerde kijkers en luisteraars. Daarnaast verzorgen we inmiddels ook de opvang via

Terugkijkend blijkt hoe Korrelatie telkens weer voorop loopt in het gebruik van nieuwe

de websites van de omroepen. Al samenwerkend is met de NPO een hechte samenwerkings-

media. Op het moment dat het internet zijn intrede doet in 1996, start Korrelatie meteen met

relatie opgebouwd.

een eigen website. Vanaf 2000 kunnen hulpvragers niet alleen bellen maar ook mailen met
Korrelatie. Daarop volgt in juni 2007 de mogelijkheid om te gaan chatten met hulpverleners.

In 2017 maken diverse omroepverenigingen gebruik van de opvangmogelijkheden van

En vanaf december 2016 komt daar ook nog WhatsApp bij als extra medium. Zo biedt

Korrelatie na afloop van uitzendingen over heftige persoonlijke onderwerpen, zoals zelfdo-

Korrelatie ook heel letterlijk meer dan alleen een luisterend oor. Dit heeft tot gevolg dat ook

ding, incest en de effecten van medicatie. In totaal verzorgen we 50 opvangen, waaronder

jongere hulpvragers Korrelatie inmiddels goed weten te vinden met vragen over psychische

eenmaal de opvang voor RTL. Dit gebeurt na afloop van een interview over autismehulpver-

problemen en andere problemen waarmee ze worstelen: 1 op de 3 hulpvragers is tussen

lening bij RTL Summer Night. Ook wordt opvang verzorgd voor de aangrijpende Netflix-se-

11 en 30 jaar.

rie 13 Reasons Why, een serie over zelfdoding bij jongeren. Deze opvang na afloop van
aangrijpende documentaires en interviews is en blijft een belangrijke functie voor Korrelatie.

Opvang verwarde personen

Naast nazorg aan de kijkers van de programma’s levert dit free publicity op die direct bijdraagt

Begin 2017 adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag om één landelijk

aan onze naamsbekendheid.

telefoonnummer in stellen voor het melden en opvangen van verwarde personen. Via dit
nummer kunnen mensen die zich zorgen maken over iemand met verward gedrag dit melden,
zodat er tijdig actie kan worden ondernomen om escalatie te voorkomen. Korrelatie verkent
de mogelijkheid om hierbij een rol te vervullen, samen met 113 Zelfmoord Preventie. Het
overleg hierover met de diverse betrokken partijen van VWS en het schakelteam krijgt in
2018 een vervolg.
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Hieronder de zeven uitzendingen in 2017 die de meeste respons
oproepen:

Samenwerkingsprojecten

- Moeders springen niet van flats over zelfdoding – 9 februari

- Zilveren Kruis/Achmea: voor deze verzekeraar verzorgen we een telefoonlijn voor

Korrelatie verzorgt in 2017 voor diverse organisaties laagdrempelige opvang en hulpverlening.

- Tijd voor MAX over Münchhausen by Proxi – 13 februari

(collectief) verzekerden van een aantal schadeverzekeringen. Deze samenwerking wordt

- Kassa over antidepressiva – 18 maart

eind 2017 beëindigd, omdat de verzekeraar de dienstverlening zelf gaat verzorgen en in

- Kassa over wachtlijsten in de GGZ – 29 april

voorkomende gevallen naar Korrelatie verwijst.

- RTL Summer Night over het weigeren van opname bij autisme – 4 juli

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

- DWDD over incest (Griet op de Beeck) – 25 september

we bij de opvang van emotionele bellers met suïcidedreiging. Eind 2017 is dit diensten-

- Alicia, documentaire over jeugd- en pleegzorg – 22 november

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

Korrelatie in de media

diverse pagina’s een verwijzing naar onze opvang.

In 2017 werken we mee aan enkele radio- en televisieprogramma’s over psychische on-

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

derwerpen. De aandacht hiervoor in de media proberen we waar mogelijk te stimuleren

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

omdat dit de openheid hierover vergroot en stigmatisering tegengaat. Begin mei doen we

de zorg.

dit samen met 3FM en MIND Young in het kader van #openup. We werken mee aan online

- Samenwerkende Gezondheidsfondsen: bij deze koepel van alle gezondheidszorgfondsen

artikelen, ervaringsverhalen en interviews over veel voorkomende psychische problemen

in Nederland wisselen we kennis en ervaring uit met coördinatoren van andere hulp- en

onder jongeren. Boodschap: durf je problemen te delen en zoek daarvoor waar nodig hulp.

advieslijnen.

Dit leidt tot veel reacties van jongeren en chatcontacten met Korrelatie. In het kader van de

- Raad voor Rechtsbijstand: startende samenwerking met deze instantie resulteert in een

Dag van de Slaap doen we mee aan een uitzending van Koffietijd. In dit programma vertelt

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

een van onze psychologen wat je kunt doen als je moeite hebt met (in)slapen. Met succes,

om een vechtscheiding te voorkomen. Aanvullend hierop werken we nu samen aan de

het onderwerp wordt daarna ook opgepakt door andere media zoals Nu.nl.

Rechtwijzer Quickscan; onze betrokkenheid hierbij blijkt zinvol, omdat achter juridische
problemen vaak psychosociale problemen schuilgaan waardoor mensen vastlopen.
- Week van de Overgang: in aanloop naar deze week (die in het voorjaar van 2018 plaatsvindt) denken we mee; over en weer wordt op de websites naar elkaar verwezen, zodat
Korrelatie nadrukkelijk in beeld komt voor vrouwen met problematische overgangsklachten
die hierbij ondersteuning nodig hebben.

In november 2017 nam Korrelatie deel aan het geslaagde Open MIND festival.
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Trends en resultaten

Uiteenlopende hulpvragen

In 2017 verzorgt Korrelatie 15.000 hulpverleningscontacten – 3000 minder dan in 2016.

Van schulden en Soa’s, tot stress en seksueel misbruik. De problemen waarmee mensen bij

Deze daling wordt veroorzaakt door een gebrek aan betaalde marketing en communicatie,

Korrelatie aankloppen loopt enorm uiteen. Hetzelfde geldt voor de ernst van de proble-

waardoor de visuele zichtbaarheid in de maatschappij is afgenomen. Het aantal unieke be-

matiek: die varieert van onzekerheid tot suïcidaliteit. De hulpverleners van Korrelatie zijn

zoekers van de website neemt het afgelopen jaar toe van 283.781 unieke bezoekers in 2016

gewend hier snel op in te springen om vervolgens samen op zoek te gaan naar een passende

tot 301.090 in 2017.

oplossing zodat de hulpvrager weer verder kan. De hulp van Korrelatie heeft zo een sterk
preventief karakter en voorkomt verergering van problemen – en dat vaak in een relatief

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

vroeg stadium. Zo heeft het werk van Korrelatie een enorme persoonlijke én maatschappe-

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

lijke impact. Uiteindelijk leiden de persoonlijke adviezen en de gerichte verwijzingen name-

sturingsinformatie.

lijk tot minder onnodig beroep op hulpverlenende instanties.

Verhouding telefoon/mail/chat/WhatsApp

Top tien hulpvragen

Inmiddels verloopt circa de helft van de hulpverleningscontacten online via mail, chat en

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

WhatsApp. In 2017 is de verhouding telefoon/mail/chat/WhatsApp: 49%/11%/33%/7%.

de ‘top tien’ van onderwerpen tamelijk constant is. Tegelijkertijd vormen de thema’s een

In vergelijking met de voorgaande jaren loopt het aantal hulpvragen per e-mail terug. Het

afspiegeling van de levensfase waarin de hulpvragers zich bevinden.

aantal hulpvragers dat ons met een app benadert (1000) blijft tot nu toe achter bij de
verwachtingen. Een van de mogelijke oorzaken hiervan is de bewuste keuze om de introductie
van WhatsApp low profile te houden (om een overvloed aan hulpvragen via dit kanaal te
voorkomen). Wellicht leidt de WhatsApp-button op de nieuwe website van MIND Korrelatie
komend jaar wel tot een sterke toename. Hierdoor kan namelijk meteen met een gesprek
worden gestart.

49%
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33%

7%
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Problemen in relatie/contact met partner
Depressie
Angst, dwang, fobie
SOA/HIV
Stress, burnout
Vragen over opvoeden en opgroeien
Psychose, schizofrenie
Toewijzing/omgangsregeling kinderen
PTSS, verwerking trauma
Problemen in relatie/contact met kinderen
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7%
7%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
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Mentale 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 van financiële aard, schulden,
wonen en voeding

Psychosociale
problemen

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

Lichamelijke
Gezondheid

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

Psychosomatisch

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

Verslaving

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

Informatievragen

Waaronder o.a. vragen voor studiedoeleinden of van
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

14
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Hulpverlening per leeftijdscategorie
Korrelatie bereikt relatief veel jongeren en jongvolwassenen.

24% van de hulpvragers is tussen de 21 en 30 jaar oud

M/V-verhouding
Vrouwen zoeken tweemaal zo vaak hulp als mannen.

Vrouwen 69%, Mannen 31%

Jaarverslag Korrelatie 2017
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Type contact per leeftijdscategorie

Top tien doorverwijzingen

Telefoon is duidelijk een traditioneel medium aan het worden dat vooral gebruikt wordt door

De huisarts staat als universele poortwachter in de zorg met stip bovenaan in de doorver-

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

wijzingen van Korrelatie.

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

16
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Organisatie en financiering

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

Personeel

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

Het team van Korrelatie bestaat in 2017 uit 7 betaalde krachten, 8 oproepkrachten en 20

investeert daarnaast jaarlijks € 60.000 in Korrelatie voor verrichte voorlichtingstaken.

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

Verder zijn er inkomsten uit dienstverlening van ca. € 19.000 en enige overige inkomsten.

inzet van betaalde krachten en vrijwilligers is efficiënt, maar staat ook onder druk. Het

Omdat Korrelatie een belangrijke functie vervult op het terrein van preventie en anonieme

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

e-health bij psychische klachten, is het wenselijk dat de basisfinanciering wordt aangevuld

Korrelatie met name pas afgestudeerde psychologen die werkervaring willen opdoen en

vanuit andere directies van het Ministerie van VWS. Zeker gezien het feit dat het moeilijk is

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

voor Korrelatie om de dienstverlening naast de bestaande gratis publieke dienstverlening te

doen. Nu de arbeidsmarkt aantrekt, zijn pas afgestudeerden nauwelijks meer te vinden. Om

vermarkten aan instanties en bedrijven.

de pool oproepkrachten te vergroten, zijn in 2017 twee vrijwilligers opgeleid tot (betaalde)
oproepkracht.

Organisatie en toezicht

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

Directie

lijnen van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Hierbij wordt het

Marjan ter Avest en Ronald Gorter

primaire proces in kaart gebracht en de kwaliteit van de hulpverlening en bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

geoptimaliseerd.

Dhr. Piet Verbraak, voorzitter.
Om de kwaliteit van de hulpverlening waar mogelijk te verbeteren, belegt Korrelatie in 2017

Prof. dr Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

zes intervisiebijeenkomsten voor de medewerkers. Daarnaast doen zij mee aan individuele

en hoof van de afdeling klinische psychologie.

en collectieve deskundigheidsbevordering en aan een systeem van intercollegiale coaching.

Dr. Eddy van Doorn, voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkelgroep.

De vrijwilligers hebben jaarlijks drie vrijwilligersdagen waaraan intervisie gekoppeld is.

Dhr. Leen van Leersum, op meerdere plaatsen actief voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.

Klachten

Dr. Onno Maathuis, zelfstandig specialist Merkpositionering en merkportfolio.

Sinds 2013 werkt Korrelatie met een gemoderniseerde klachtenregeling. De klachtenprocedure

Dhr. Wim van Minnen, op meerdere plaatsen actief voor ouderen en mensen met een handicap.

staat vermeld op de eigen website. Binnenkomende klachten worden door de klachtencoördinator geregistreerd en besproken door het Managementteam om waar mogelijk van de
klacht te leren.
In 2017 kwamen twee klachten binnen, die naar ieders tevredenheid zijn afgehandeld.
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aantal
afleveringen

Programma

Onderwerp

Omroep

vanaf
5-9-2017

4

Misbruikt

Misbruik

BNN/VARA

2

Kijken in de Ziel

Rouw en verlies

NTR

11-sep-17

1

Verloren Dochters

Loverboys

BNN/VARA

08-feb-17

1

Moeders springen
niet van flats

18-sep-17

1

Vrouw slaat man

Mannenmishandeling

BNN/VARA

Zelfdoding door jongeren

BNN/VARA

25-sep-17

1

DWDD

Misbruik

HUMAN

18-jan-17

1

Thank you for
playing

Kinderen met kanker

EO/2Doc

08-okt-17

1

Een onvergetelijk
Afscheid

Suïcide

VPRO

23-jan-17

1

Depressiegala

Depressie

KRO/NCRV

15-okt-17

1

Jacobine op Zondag

Euthanasie en Dementie

KRO/NCRV

vanaf 31
januari 2017

6

Hij is een Zij

Genderproblematiek

KRO/NCRV

26-okt-17

1

De Wandeling

Seksuele intimidatie

KRO/NCRV

13-feb-17

1

Tijd voor MAX

Münchhausen by Proxi

MAX

19-nov-17

1

Asylum

Psychose suïcide

VPRO

18-mrt-17

1

Kassa

Anti-depressiva

BNN/VARA

22-nov-17

1

Alicia IDFA

Ervaring in de jeugd- en
pleegzorg

NPO2

vanaf 21
maart 2017

5

Sophie in de kreukels

Burn-out

BNN/VARA

22-nov-17

1

Tijd voor Max

Kindermishandeling/seksueel misbruik

MAX

27-mrt-17

1

Tijd voor MAX

Depressie en zelfdoding

MAX

23-nov-17

1

De Reünie

Suïcide

KRO/NCRV

28-mrt-17

1

Tijd voor MAX

Misbruik en geweld in
relaties

MAX

06-dec-17

1

Kijken in de Ziel De Achterblijvers

Rouw en verlies

NTR

31-mrt-17

1

13 reasons why

Zelfdoding door jongeren
(serie)

Netflix

doorlopend

1

Anorexia filmpje

Anorexia

14-apr-17

1

DWDD

Anti-depressiva

VARA

29-apr-17

1

Kassa

Wachtlijsten GGZ

VARA

04-mei-17

1

2Doc-Night Will Fall

Oorlogstrauma's

VPRO

vanaf 15
mei 2017

6

Anita in de Zorg

Ziekenhuiszorg

VARA

28-mei-17

1

Buitenhof

Suïcide

VPRO

30-mei-17

1

Brandpunt

Burnout bij scholieren

KRO/NCRV

04-jul-17

1

RTL-Summernight

Autisme/opname in
psychiatrische kliniek

RTL4

27-jul-17

1

It's just a ride

Euthanasie

omroep
Gelderland

Datum
2 en 9
januari 2017
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Korrelatie biedt laagdrempelige professionele anonieme hulp, die makkelijk bereikbaar
is voor iedereen met psychische en psychosociale problemen. Geen wachtlijsten, geen
ingewikkelde procedures, geen verwijzing nodig van de huisarts. Iedere werkdag van
9.00 uur tot 18.00 uur zitten hulpverleners klaar voor ondersteuning en advies.
Telefonisch, via WhatsApp, chat of mail. Dat is de kracht van Korrelatie!
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