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EINDVERGADERING  DE ADVIESWINKEL 

Datum: 16 Oktober 2019
Inloop: 19.00 uur

Start vergadering: 19.15 uur
Sluiting: 21.00 uur

Locatie: CREA AMSTERDAM
Adres: Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

Aanwezige organen: CvA en Bestuur 2018-2019
Namen:

- Hadassa
- Rielle

- Shada
- Alex

- Bodine

Reiskosten kunnen gedeclareerd worden bij het bestuur (bon/bewijs mailen naar:

penningmeester.aw@gmail.com. 

AGENDA

1.Opening
2.Overzicht afgelopen halfjaar

3.Vergaderpunten
• Jaarverslag 2017-2018

• Bezoekersaantallen/ diensten korte en lange termijn
• Financiering

• Statistieken
• Rondvraag

4. Afsluiting

DE ADVIESWINKEL 

mailto:penningmeester.aw@gmail.com
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EINDVERSLAG BESTUURSJAAR 2018-2019  
In de eerste maanden van dit jaar (oktober t/m december 2018) werden de diensten bij De 

Advieswinkel tijdelijk on hold gezet, zodat er ruimte was om samen met de AW’ers, het bestuur 
en Shada werksessies te houden waarin werd gebrainstormd waar De Advieswinkel zich dit jaar 

op zou moeten focussen. 
Hoofddoelstelling van dit jaar was het leggen van een stevig fundament, waar De Advieswinkel in 

de toekomst meerdere jaren van kan profiteren.  Als bestuur hebben wij ons gefocust op het 
vinden van een passende locatie, het ontwikkelen van een  sterke   strategie (in samenwerking 

met De Kleine Consultant), energie gestopt in nieuwe toekomstige samenwerkingen en het 
moderniseren van het huismerk van De Advieswinkel passend bij de doelgroep. 

Wij hopen als bestuur van 2018-2019 De Advieswinkel iets moois te kunnen nalaten, waar het 
nog vele jaren van kan groeien. 

Bestuur 

Het bestuur van 2018-2019 bestond uit een driekoppig bestuur met de volgende rolverdeling:
Bodine Hogendoorn Voorzitter

Hadassa Thio Secretaris en Coördinator Vrijwilligers
Rielle Wierenga Penningmeester en Coördinator Promotie

Ondanks de eigen rolverdeling, is ervoor gekozen om alle taken gezamenlijk te bespreken en uit 
te voeren. Hierdoor is ieder bestuurslid goed op de hoogte van wat er speelt binnen De 
Advieswinkel en kunnen beslissingen sneller uitgevoerd worden. Het bestuur van 2018 - 2019 
wenst vanaf 1 november 2019 af te kunnen treden. 

Voor het jaar 2019-2020 is er nog geen nieuw bestuur aangesteld. Hier zijn wij actief mee bezig 
sinds dit jaar juni (3 maanden). Momenteel vinden er sollicitatiegesprekken plaats met als doel 

het aanstellen van een nieuw driekoppig bestuur vanaf 1 november 2019.
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RvT / CvA 
Het huidige RVT bestaat uit de volgende leden:
- Bart Lubbers

- Alex Rol
Door het vertrek van Gert-Jan Cornel bestaat de RVT uit slechts twee personen. Dit aantal is 

lager dan het in de statuten genoemde minimumaantal van drie leden (artikel 12). Verzoek aan 
Shada en/of Marleen of zij zich bij de RVT 2019-2020 willen voegen om aan het minimumaantal 

leden te voldoen. 

Het huidige CVA bestaat uit de volgende leden:
- Nathalie Heijkoop

- Shada 
- Marleen ter Avest (?)

Mogelijk zullen Hadassa Thio en Bodine Hogendoorn, na het aftreden van huidige bestuursjaar 
2018-2019, zich aansluiten bij de CVA 2019-2021 vanaf 1 november 2019. Hierdoor zal het CVA 

voldoen aan het minimumaantal leden van ten minste drie natuurlijke personen (artikel 18). 

• Intervisie/Supervisie 
Een keer in de vier weken heeft er ofwel een intervisie ofwel een supervisie plaats gevonden. 

Supervisors Rob van Grunsven en Jose de Jager konden de samenwerking met De Advieswinkel  
helaas niet verder voort zetten na dit bestuursjaar (i.v.m. verhuizingen en de verre afstand die 

daarmee gepaard ging). Supervisor Esther Hemelrijk is nog steeds aangesloten bij De 
Advieswinkel en van plan om voorlopig bij ons te blijven. 

Geadviseerd wordt om het volgende jaar een of twee supervisors extra bij De Advieswinkel te 
betrekken, zodat er meer flexibiliteit is m.b.t. het inroosteren en de beschikbaarheid van de 

supervisors.
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Openingsdagen 

De eerste 6 maanden van dit jaar heeft De Advieswinkel twee diensten per maand gedraaid. 

Deze vielen op elke eerste en derde woensdag van de maand van 18:00 tot 21:00 in buurthuis de 
Boomsspijker in Amsterdam. Vanaf april 2019 is er besloten om er een extra dienst in de maand 

aan toe te voegen, omdat de vraag naar gesprekken toenam en de diensten bijna vol geboekt 
waren. Dit heeft ertoe geleid dat De Advieswinkel elke eerste, tweede en derde woensdag van de 

maand met succes diensten draaiden in CREA Amsterdam. 
Heden is er in overleg met de huidige actieve AW’ers besloten om het aantal diensten vanaf 

oktober weer terug te draaien naar twee diensten per maand, vanwege het tekort aan AW’ers. Na 
het aannemen van 10 nieuwe AW’ers zal er in overleg weer besloten worden of De Advieswinkel 

weer kan uitbreiden naar drie of meer diensten per maand (zie meer informatie over de 
vrijwilligers in de sectie ”vrijwilligers”). 
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Bezoekersaantallen & statistieken 

Sinds de opening van De Advieswinkel hebben er 186 gesprekken plaats gevonden. In het 

bestuursjaar van 2018-2019 hebben wij 33 geplande bezoekers gehad, waarvan 24 bezoekers 
op gesprek kwamen en 9 no-shows. Van September 2018 tot en met Oktober 2019 zijn er 22 

diensten geweest. Dat betekent dat er gedurende het jaar 1,09 bezoekers waren per dienst. Een 
groei in vergelijking tot het jaar 2017-2018 waar 52 gesprekken zijn gevoerd over 73 diensten, 

met een gemiddelde van 0,7 bezoeker per dienst. 

Wanneer er gekeken wordt naar het aantal bezoekers over het afgelopen halfjaar dan ziet men 

een kleine toename in de maanden april tot en met juni. Vervolgens ziet men weer een kleine 
afname. Deze afname zou verklaard kunnen worden door de zomervakantie waardoor er zowel 

minder beschikbare AW’ers als bezoekers zijn. Ook valt op dat met de introductie van de nieuwe 
locatie het aantal bezoekers is toegenomen (vanaf april). Het lijkt erop dat dit een positieve 

invloed heeft gehad op het aantal gesprekken per dienst. 

Bezoekersaantallen De Advieswinkel: Gesprekken (reeks 1), No Shows (reeks 2), Nieuwe bezoekers (reeks 3)
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Inzoomen op jaar 2018 en jaar 2019:
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No Shows - Herinneringsmail 
Uit bovenstaande grafieken komt duidelijk naar voren dat De Advieswinkel nog steeds kampt met 
de vele no shows van bezoekers, waardoor vele geplande gesprekken verloren gaan. Sinds 

begin dit jaar april zijn wij begonnen met het sturen van herinneringsmails twee dagen voor de 
afspraak om bezoekers te herinneren aan hun afspraak (in dit geval op de maandag). Een 

afname in no-shows is echter nog niet waargenomen. 
Daarnaast blijk uit analyses m.b.t. de tevredenheidsvragenlijst dat bezoekers ons gemiddeld het 

cijfer 8 geven.  
* Voor verdere statistieken zie onderaan het document  
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CONCLUSIE DE KLEINE CONSULTANT 

Zoals eerder bekend is De Advieswinkel vanaf half april een 10-weken durende samenwerking 
aangegaan met De Kleine Consultant. In deze weken hebben zij voor ons onder andere 

onderzocht wie onze doelgroepen precies zijn, waar zij behoefte aan hebben en hoe wij hun het 
beste kunnen benaderen. Ook hebben zij zich bezig gehouden met de vraag in welke vorm de 

Advieswinkel haar dienst moet aanbieden om in de behoeften  van de doelgroepen te voorzien. 
Daarnaast onderzochten zij hoe wij elke maand (op de korte termijn) een X aantal bezoekers 

kunnen behalen en welke partners voor De Advieswinkel het interessantst zijn om een 
samenwerking mee aan te gaan. Naast het uitvoerig onderzoek doen, hebben zij ons ook 

concrete adviezen en handvatten geven die op de korte termijn geïmplementeerd kunnen 
worden. Resultaten hebben wij ontvangen in de vorm van een verslag en vergadering, die ook 

terug te vinden zijn in de Dropbox. 
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NIEUWE WEBSITE/LOGO 
Uit eerder onderzoek begin dit jaar binnen De Advieswinkel kwam naar voren dat de lay-out, 

huisstijl en vormgeving van de website verbeterd kunnen worden om meer bezoekers te trekken. 
Ook bleek dat de sfeer van de website een meer uitnodigende en persoonlijke uitstraling mag 

krijgen, als ook dat er verbetering mogelijk is wat betreft de algemene functionaliteit en 
toegankelijkheid van de website.

Hier hebben wij als bestuur meteen naar gehandeld en in samenwerking met een contact van 
Bodine hebben wij op 1 mei een nieuwe website en huisstijl van De Advieswinkel gelanceerd. 

Zowel binnen als buiten De Advieswinkel ontvingen wij positieve reacties.
De nieuwe huisstijl en logo is ook doorgevoerd in het ontwerpen van nieuwe flyers/visitekaartjes/

posts op social media. 
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Huisvesting 
Vanaf 1 mei is De Advieswinkel verhuisd naar CREA (Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam), een 
cultureel studentencentrum verbonden aan de UvA waar verschillende studentenverenigingen 
gevestigd zitten, cursussen plaatsvinden en studenten kunnen samenkomen. CREA geeft ons de 
mogelijkheid om door het hele jaar alle ruimtes te reserveren voor onze diensten en 
vergaderingen. 


Ook is De Advieswinkel hier in het bezit van een eigen kluis waar wij onze spullen kunnen 
opbergen, mogen we De Advieswinkel in en rondom het gebouw promoten en hebben we een 
postvakje waar we per post bereikbaar zijn. 


Deze locatie geeft ons de ultieme kans om onze naamsbekendheid te vergroten en eenvoudig 
samenwerkingen aan te gaan met andere verenigingen of de Universiteit met als doel om onze 
doelgroep beter te bereiken. Met het oog op het ontvangen van een jaarlijkse subsidie, is het 
ook van belang dat De Advieswinkel gevestigd is op een locatie. Daarnaast blijven wij ook goed 
bereikbaar voor mensen in de omgeving Amsterdam en daarbuiten doordat CREA makkelijk met 
OV te bereiken is. 
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Externe Relaties 

Belangrijke externe relaties waar wij met name het laatste halfjaar in contact mee zijn geweest, 
zijn de volgende:

• ISN  
International Student Network (ISN) is een studentenvereniging voor internationale 

studenten in Amsterdam. Deze organisatie helpt internationale studenten hun weg vinden in 
Amsterdam. In het kader van onze doelgroep ‘de student’ zijn we een samenwerking aan 

gegaan met ISN, waarbij we flyers konden uitdelen in hun introductieweek en we in de 
toekomst op hun website genoemd kunnen worden en vice versa. ISN is erg enthousiast 

om samen te gaan werken en dit verder uit te breiden, omdat ze het probleem herkennen 
dat internationale studenten zich vaker eenzaam voelen en de Advieswinkel daar in iets 

voor ze kan betekenen. 
• De Kleine Consultant (DKC) 

Na een eerste prettige samenwerking met DKC, waarbij De Advieswinkel klant was, heeft 
Max Bosboom (De Kleine Consultant Nationaal) ons benadert met de hulpvraag of De 

Advieswinkel open staat voor een samenwerking om hun student-vrijwilligers te 
ondersteunen en ze een gesprek aan te bieden. Op dinsdag 22 november zal Bodine 

Hogendoorn samen met DKC-Nationaal/Amsterdam verder in gesprek gaan om deze 
samenwerking te concretiseren. 

• Centrum Seksueel Geweld 
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt forensische, medische en psychische hulp aan 

slachtoffers van seksueel geweld. In juni dit jaar is er een gesprek geweest tussen De 
Advieswinkel (Bodine Hogendoorn) en het CSG (Vera Schuller) over een eventuele 

samenwerking, waarbij De Advieswinkel in de vorm van psychische hulp iets voor het CSG 
kan betekenen. Ook wil het CSG de AW’ers workshops aanbieden, waarin kennis wordt 

gedeeld over seksueel geweld. Beide partijen zijn zeer enthousiast. Op het moment zijn er 
met name veel goede ideeën op tafel gebracht, maar de praktische uitvoering zal het 

komende jaar uitgewerkt moeten worden.
• WMO 

Middels een medewerker van het project “Aanpak verward gedrag”  is De Advieswinkel 
onderdeel van een grote (WhatsApp) groep waar de formele en informele kanten van de 
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gezondheidszorg samenkomen. Het doel van deze samenwerking is dat je hier vragen kan 

stellen over of voor een cliënt en hierbij snel een groot bereik hebt met psychologen, 
ambulante begeleiders en verschillende wijkteams.
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Financiering 
Tabel	1:	Begro-ng	1	juli	2018	t/m	30	juni	2019	

Begro&ng	1	juli	2018	t/m	30	jun	2019
2016

/
2017

/
2018

/
Gereali

seerd

Verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering € 280 € 406 0 0

Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering € 450 € 364 0 0

Subtotaal: €	730 €	770 0 0

Promo7e
Promo<emateriaal;	Visitekaartjes/posters/
flyers/pennen € 350 € 220 250

239,73

Website 0 0 0
700,00

Google	promo<e 0 0 360
254,11

Facebook	promo<e € 100 € 80 144
84

Subtotaal €	450 €	300 €	754,00
1277,84

Kantoorkosten

printkosten € 100 € 50 50
24,92

telefoonkosten 120 € 40 0
0

kosten	zakelijke	rekening 0 € 130 130
256,18

website € 120 € 120 120
98,62

benodigdheden	diensten/kantoorar<kelen 0 € 20 20
41,16

Subtotaal €	340 €	360 €	320,00
€	420,88

Coördina7ekosten

Training € 100 0 0
35,00

Versnaperingen € 100 € 200 200
270,21

Rela<egeschenken € 100 € 180 180
212,25

Vrijwilligersac<viteit 0 0 0
290,20



Pagina 16

Toelichting begroting 1 juli 2018 t/m 30 jun 2019

Dit jaar is besloten om te investeren promotie van de Advieswinkel. Dat is terug te zien in het 

uitgaven patroon. De voornamelijkste verschillen komen door uitgaven aan een nieuwe 
website en huis-stijl, meer betaalde advertenties via facebook en Google. En als laatste 

(deze staat nog niet op huidige begroting) het onderzoek door de Kleine Consultant. De 
uitgaven zijn bedoeld om de Advieswinkel meer op de kaart te zetten en om het 

bezoekersaantal te doen laten groeien. In de toekomst verwachten we opnieuw inkomsten 
binnen te krijgen via subsidies. Aan de hand van dit uitgavepatroon kunnen wij ook aan de 

gemeente aantonen dat wij de subsidies goed kunnen gebruiken.

In tabel 1 ziet u wat is begroot en wat daadwerkelijk is uitgegeven in het boekingsjaar 
2018-2019. Hierbij een aantal opmerkingen: 

-Verzekering: Ten eerste zijn de sinds dit jaar de kosten voor de verzekeringen 
weggevallen, omdat de gemeente Amsterdam al voorziet in deze verzekering voor alle 

vrijwilligers werkzaam in de stad. Verder zijn de kosten voor promotie hoger dan begroot 
ivm de ontwikkeling van de nieuwe website. 
-Promotie: Daarnaast is besloten om Google in te zetten om de website beter vindbaar 
te maken. Dit lijkt effect te hebben, maar is relatief duur voor wat het oplevert. Toch is aan 

te raden hierin te investeren, omdat vindbaarheid van de website essentieel is voor het 
maken van boekingen. Facebook promotie is lager uitgevallen, omdat niet structureel 

gebruik is gemaakt van deze manier van promoten. Deze manier lijkt wel erg succesvol. 

Reiskosten € 250 € 50 50
27,60

Subtotaal: €	530 €	430 €	430,00
835,26

Overig

Onverwachte	kosten 94 € 100 100
0

Subtotaal €	100 €	100 €	100,00
0

Totaal €	1924 €	1.960 €	1.604
€	2533,97
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Door doelgroepen te creëren worden meer mensen bereikt dan alleen zij die de pagina 

hebben geliked. 
-Kantoorkosten: Dit jaar is de telefoon niet in gebruik geweest. Voor de toekomst is dit 

wel weer een optie. De kosten van de zakelijke rekening vallen hoger uit dan begroot in 
verband met kosten die via een persoonlijke creditcard zijn gegaan. Deze kosten zijn 

gemaakt in boekingsjaar 2017-2018, maar gedeclareerd in boekingsjaar 2018-2019.  
-Coördinatiekosten: Kosten coördinatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Ten 

eerste zijn de kosten voor versnaperingen hoger uitgevallen. Daarnaast is dit 
boekingsjaar geld besteedt aan vrijwilligersactiviteiten om de groepscohesie te 

versterken. Een deel van dit bedrag is besteedt aan een uitje voor vrijwilligers die actief 
waren van 2017-2018. Dit bedrag is pas in boekingsjaar 2018-2019 gedeclareerd. Ook 

hebben een aantal leven dan de CvA dit jaar afscheid genomen, waarvoor geschenken 
zijn gekocht. 

-Onverwachte kosten: Er waren geen onverwachte kosten.
-Boekingsjaar 2019-2020: Er zijn ook kosten reeds uitgegeven die in het boekingsjaar 

2019-2020 gedeclareerd worden maar in boekingsjaar 2018-2019 besteed zijn. Het 
betreft de kosten voor de Kleine Consultant welke onderzoek hebben gedaan naar onze 

doelgroepen. Het gaat om een bedrag van € 747,52.

In tabel 2 ziet u het inkomen uit uitgaven verschil in boekingsjaar 2018-2019. Een restbedrag 
van 12,95 moet nog betaald worden. Deze is als negatieve inkomst omschreven. In tabel 3 

ziet u het vermogen van de Advieswinkel vanaf het jaar 2014 tot aan 2019. 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Tabel	2:	Inkomsten	en	uitgaven	boekjaar	2018-2019	

Tabel	3:	Overzicht	vermogen	2014-2019	

Borg €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00
€	0,00 €	1.961,25 €	369,71 €	3.883,72 €	6.006,60 €	3.543,34

Passi
va

30-6-
2014

30-6-
2015

30-6-
2016

30-6-
2017

30-6-
2018

30-6-
2019

Credi
teure

€	127,42 €	127,42

Credi
teure

€	1.380,19

Credi
teure

€	159,06 €	106,32

Credi
teure

€	37,33

Credi
teure

€	0,00

Credi
teure

0,00

Eigen	
verm

-€	127,42 €	453,64 €	210,65 €	3.740,07 €	6.006,60 €	3.543,34

€	0,00 €	1.961,25 €	369,71 €	3.883,72 €	6.006,60 €	3.543,34

Inkomsten	boekjaar	2018-2019:

Subsidie €	0,00

Overige	inkomsten -€	12,95

Uitgaven	boekjaar	2018-2019:

Verzekeringen €	0,00

Promo<ekosten €	1.277,84

Kantoorkosten €	420,87

Coordina<ekosten €	835,26

Overige	kosten €	0,00

-€	12,95 €	2.546,92

Verschil:	inkomsten	-	uitgaven €	2.546,92
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Promotie 

Promotiecommissie  

Wij hopen met de nieuwe vrijwilligers een nieuwe promotiecommissie samen te kunnen stellen, 
zodat wij gerichter en efficiënter kunnen promoten. Ook hopen wij de vrijwilligers hierdoor meer 

te kunnen motiveren en verantwoordelijkheid te geven voor het promoten van de Advieswinkel. 
Een idee is bijvoorbeeld om iemand verantwoordelijk te stellen voor de promotie van de 

Advieswinkel via social media, wanneer hij/zij dit leuk vindt. Ofwel promotie via studenten/
studieverenigingen. Ook hele nieuwe ideeën vanuit de promotiecommissie worden op prijs 

gesteld. Dit wordt ook besproken in de sollicitatie gesprekken met de kandidaat vrijwilligers.

Collegezalen 

Voor de promotie voor nieuwe vrijwilligers en een nieuw bestuur is er langs colleges gegaan om 
te vertellen over de Advieswinkel. Dit bleek het beste te werken. Van alle sollicitaties waren de 

meesten bij ons terecht gekomen via deze praatjes tijdens een college en op deze manier 
raakten de meesten enthousiast. Wellicht is dit ook een manier om bezoekers te trekken.

Social media  
De Advieswinkel promoot met name via Facebook m.b.t. social media en telt op dit moment 

1.098 volgers. Het bereik van de berichten geplaatst op Facebook is zeer divers. Wat echter 
opvalt is dat wanneer de berichten via Facebook tegen een kleine betaling extra gepromoot 

worden, dit van grote positieve invloed is op het bereik. Komende periode willen wij ons meer 
hierop gaan richten en verder uitzoeken wat de mogelijkheden zijn betreft het promoten van 

Facebookberichten en wij hier verder in kunnen investeren. 

Flyers 

Sinds mei 2019 hebben we nieuw promotiemateriaal ontworpen (flyers, banners, visitekaartjes) 
in de stijl van onze nieuwe huisstijl. Afhankelijk van de gevonden resultaten die de Kleine 

Consultant ons zal rapporteren, zullen wij onze promotiestrategie hierop aanpassen. 



Pagina 20

Vrijwilligers 

Aantallen. In november begonnen we met 9 vrijwilligers, waarvan er een aantal gestopt 

waren, waardoor er 6 vrijwilligers over bleven. Er zijn in december 4 nieuwe vrijwilligers 
aangenomen om het aantal vrijwilligers weer op peil te krijgen, ook omdat het plan bestond 

om het aantal diensten op te krikken naar (bijna) wekelijks. 

Nieuwe vrijwilligers. Op dit moment lopen de sollicitatierondes voor het aannemen van 

nieuwe vrijwilligers voor het nieuwe jaar. Omdat een paar van de ‘oude’ vrijwilligers zal 
stoppen, is het idee om zo’n 10 nieuwe vrijwilligers aan te nemen voor het komende jaar. We 

hopen uit te komen op een groep van 12-15 vrijwilligers. Om nieuwe vrijwilligers te werven 
hebben we online een oproep geplaatst dat we nieuwe vrijwilligers werven en hebben we 

rondgevraagd in onze omgeving. Daarnaast zijn we langs geweest bij verschillende colleges 
van derdejaars psychologiestudenten om aandacht te vragen voor de sollicitatie. Hierop 

hebben wij 16 reacties ontvangen. We hebben sollicitatierondes gepland op zondag 13 
oktober 2019 en donderdag 17 oktober. 

Promotie. In het kader van promotie voor de Advieswinkel zal er, samen met de nieuwe 
vrijwilligers, een promotiecommissie opgesteld worden met daarin een minimumaantal van 

drie leden. Deze promotiecommissie zal zorgen voor een promotie met een plan dat 
regelmatig wordt verspreid, zodat er gewerkt kan worden aan de naamsbekendheid van de 

Advieswinkel.

Training. In december hebben de vrijwilligers die aangenomen waren voor het huidige jaar 

de basistraining gespreksvaardigheden gevolgd vanuit de Advieswinkel Academy. De nieuwe 
vrijwilligers die in oktober 2019 aangenomen zullen worden, zullen ook een training 

gespreksvaardigheden van de Advieswinkel Academy gaan volgen. Hiervoor wordt nog een 
trainingsdag gepland, in overleg met de trainers van de Academy. 
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Overige Statistieken Bezoekers 
HOE KOMEN ONZE BEZOEKERS BIJ ONS TERECHT? 

 

Anders
11%

Locatie
11%

AW'er
17% Promotie

9%

Decaan/school
6%

Huisarts
16%

Internet
11%

Bekende
20%

Bekende Internet Huisarts Decaan/school Promotie
AW'er Locatie Anders



Pagina 22

MAN/VROUW VERHOUDING TAAL 
 

BEHOEFTE VAN DE BEZOEKERS  
 

63%

37%

Man Vrouw

2%

9%

49% 13%

27%

Ondersteuning Luisterend Oor
Combinatie Info GGZ/Sociale zorg
Anders

14%

86%

NL ENG
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PROBLEEMGEBIEDEN BEZOEKERS 

12%

4%

8%

1%
1%

3%

7%

13%

32%

21%

Stemming Stress Relatie Persoonlijkheid Zelfbeeld Misbruik/Trauma Verslaving Angst
Rouw Overig
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