
De door de Stichting Psychiatrie en Filosofie gehanteerde richtlijnen, m.b.t. de ondersteuning van  

1) publiciteit in het algemeen  

2) digitale publicaties 

3) papieren publicaties 

 

1) Publiciteit in het algemeen 

• Het ondersteunen van het publiekelijk bekendmaken en verspreiden van ideeën en tekst 

verloopt via de kanalen van de Stichting zelf, dat zijn: nieuwsbrief, website, social media 

(twitter, facebook, Linkedin). 

• Dergelijke ondersteuning bijv. door middel van een weblink op de website en/of vermelding 

in een nieuwsbrief kan worden aangevraagd bij de projectmanager en is ter beoordeling van 

de projectmanager, info@psychiatrieenfilosofie.nl .  

 

2) PDF’s / digitale publicaties 

• Ondersteuning waarbij een volledige, digitale tekst (dwz. niet enkel een verwijzing naar een 

tekst elders) via de kanalen van de Stichting publiekelijk wordt verspreid, kan worden 

aangevraagd via de projectmanager, die de vraag voorlegt aan het bestuur. De 

ondersteuning kan bestaan uit minimale correctie & vormgeving, word-to-PDF-conversie, 

downloadable maken op de website, opnemen in de webwinkel, financiële administratie van 

de tekst bijhouden, plus wat onder punt 2) staat. 

 

3) Boekpublicaties:  

Aanvragen om teksten te laten printen en in boekvorm te verspreiden, gaan altijd via het bestuur, en 

voor deze teksten gelden naast punt 1 en 2, de volgende criteria: 

• Het manuscript dient te gaan over het grensgebied psychiatrie en filosofie, zoals dat als 

zodanig wordt beoordeeld door het bestuur. 

• 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. 

• Ondersteuning voor gedrukte teksten is er enkel voor  

o Eindredactie/correctie, op basis van 5 euro per 1.000 woorden met een maximum 

van 750 euro. 

o Bijdrage in de drukkosten, met een maximum van 500 euro 

o Bijdrage in publiciteitskosten, met een maximum van 500 euro 

• 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). 

• 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 in plaats 

van enkel een digitale uitgave. 

• Ondersteuning van uitgaven is er vooral voor auteurs & manuscripten die niet op een andere 

wijze kunnen worden uitgegeven gegeven hun financiële situatie en/of het specialistisch 

karakter van hun werk.  

 

Vertalingen  

mailto:info@psychiatrieenfilosofie.nl


• Voor vertalingen vanuit het Nederlands, of naar het Nederlands, gelden dezelfde criteria als 

die hierboven. 

 

Algemeen 

• Elke aanvraag wordt op zichzelf beoordeeld. Auteurs en/of onderwerpen waarvan eerder 

werken zijn verschenen, ondersteund door de Stichting, krijgen geen voorkeursbehandeling.  

• Jaarlijks stelt het bestuur een maximumbedrag vast voor publicatie-ondersteuningssubsidies. 

Voor juli 2021 – juli 2022 is dat 5.000 euro. 


