Algemene criteria voor de beoordeling van projecten bij de stichting
Psychiatrie en Filosofie
1. Relevantie voor het grensgebied van psychiatrie en filosofie
De beschrijving van het project kent een onderdeel waarin duidelijk wordt gemaakt op
welke wijze het project bijdraagt aan inzicht in, belangstelling voor, medewerking aan,
het grensgebied.
2. Doel en werkwijze
De projectomschrijving bevat een heldere doelstelling en een werkwijze via welke dat
doel kan worden bereikt of gerealiseerd.
3. Actualiteit
In de project omschrijving wordt aangegeven wat de actuele betekenis en relevantie
is van het project voor de theorie en praktijk van de psychiatrie en filosofie.
4. Samenhang
In de projectomschrijving is een onderdeel opgenomen waarin wordt duidelijk
gemaakt hoe het project zich verhoudt tot andere projecten, initiatieven en plannen op
het grensgebied van psychiatrie en filosofie
5. Begroting
Het project is voorzien van een begroting die laat zien welke inspanningen worden
vergoed en welke overige uitgaven noodzakelijk zijn voor de projectuitvoering.
Eventuele medefinanciers worden vermeld en ook de wijze waarop de kosten worden
verdeeld.
6. Procedure
Projectvoorstellen kunnen vier keer per jaar op een vastgestelde datum worden
ingediend bij de projectmanager, Wouter Kusters, via info@psychiatrieenfilosofie.nl.

Aanvullende criteria m.b.t. de ondersteuning van publicaties.
De onderstaande criteria gelden zowel voor aanvragen voor ondersteuning van publicaties op
zichzelf, alsook voor aanvragen voor ondersteuning van publicaties die onderdeel zijn van een
bredere projectaanvraag.
Boekpublicaties:
1) Aanvragen om teksten te laten printen en in boekvorm te verspreiden, gaan altijd via
het bestuur, en voor deze teksten gelden de volgende criteria:
2) Het manuscript dient te gaan over het grensgebied psychiatrie en filosofie.
3) Het manuscript dient af te zijn, of in een zo vergevorderde staat van voltooidheid, dat
het bestuur in staat is om zich een beeld te kunnen vormen van de volledige inhoud.
4) Ondersteuning voor gedrukte teksten is er enkel voor
a. Eindredactie/correctie, op basis van 5 euro per 1.000 woorden met een
maximum van 750 euro.

b. Bijdrage in de drukkosten, met een maximum van 500 euro
c. Bijdrage in de publiciteitskosten, met een maximum van 500 euro
5) Ondersteuning wordt enkel verleend indien er een garantieverklaring is van een
uitgever, dat deze het werk wil uitgeven (dit kan eventueel ook de Stichting zelf zijn,
indien het bestuur hiertoe besluit).
6) De aanvraag om ondersteuning dient vergezeld te gaan van een motivatie waarom het
van belang is dat het werk op papier verschijnt en wordt verspreid middels een fysieke
uitgave.
7) Ondersteuning van uitgaven is er met name voor auteurs van manuscripten die niet op
een andere wijze kunnen worden uitgegeven, gegeven hun financiële situatie en/of het
specialistisch karakter van hun werk.
Vertalingen:
8) Voor vertalingen vanuit het Nederlands, of naar het Nederlands, gelden dezelfde
criteria.
9) Elke aanvraag wordt op zichzelf beoordeeld. Auteurs en/of onderwerpen waarvan
eerder werken zijn verschenen, ondersteund door de Stichting, krijgen geen
voorkeursbehandeling.

