DOCUMENT BELEIDSPLAN KONINGSHEIDE i.v.m. ANBI
(t.b.v. website www.koningsheide.org)

Inhoudsopgave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Algemeen
Doel
Beleidsplan
Werkwijze Koningsheide
Bestuur/rooster van aftreden
Vergadermaanden
Leerstoelen
Melding bedragen toegekende projecten afgelopen boekjaar
Staat baten en lasten

1. Algemeen
Naam instelling:
KvK-nummer:
RSIN-nummer:

Stichting Koningsheide
41046602
009747370

2. Doel
De Stichting Koningsheide, opgericht op 26 januari 1935 heeft statutair ten doel de genezing van
zenuw- en zielszieken, zonder onderscheid van gezindte, en de verzachting van hun lot, dit in de
ruimste zin. Zij tracht dit doel in het bijzonder te bereiken door verpleging en behandeling in een
eigen inrichting der Stichting en de bevordering van de verpleging en de behandeling elders.
De Stichting heef tot het jaar 1945 te Arnhem een sanatorium voor psychiatrische patiënten
geëxploiteerd; in dit jaar is het sanatorium door oorlogshandelingen verwoest. De geldmiddelen
van de Stichting stonden in de jaren na de oorlog niet toe om tot wederoprichting van een
sanatorium over te gaan.
Sedertdien hanteert het Bestuur van de Stichting, in overeenstemming met de statutaire
doelstelling, thans de navolgende operationele doelstellingen: De Stichting Koningsheide steunt
originele en veelbelovende, veelal kleinschalige projecten die zijn gericht op de geestelijke
gezondheidszorg en de daaraan gerelateerde wetenschappen. Zij doet dit alleen of samen met
andere organisaties, die op hetzelfde terrein actief zijn. Momenteel ligt het zwaartepunt op het
gebied van forensische psychiatrie, maar ook gaat de aandacht uit naar transculturele psychiatrie
en jeugdpsychiatrie. Teneinde wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen te stimuleren
bestaan er op het gebied van forensische psychiatrie bijzondere leerstoelen vanwege de stichting
Koningsheide. Momenteel zijn dat er vijf: in Nijmegen (2), Amsterdam (VU), Groningen en
Tilburg.
3. Beleidsplan
Binnen het hiervoor sub 2 aangegeven doel en de hierna sub 4 aangegeven werkwijze wordt
door het bestuur in alle vergaderingen een oordeel gevormd over de verzoeken om
ondersteuning, waarbij voor het bestuur steeds maatgevend is of het project waarvoor
ondersteuning wordt gevraagd als voldoende innovatief op psychiatrisch gebied kan worden
aangemerkt.
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4. Werkwijze Koningsheide
Koningsheide hanteert in het algemeen voor het beoordelen van subsidie-aanvragen
-samengevat- de navolgende criteria:









Het project is (voldoende) psychiatrisch;
Het project is voldoende vernieuwend en creatief;
Kan niet via overheid of zorgverzekeraar(s) worden gefinancierd;
Is in de regel eenmalig;
Is in de regel kleinschalig;
Is bij voorkeur regionaal;
Is geen bijdrage in exploitatiekosten;
In verband met aanvragen voor subsidies voor wetenschappelijk onderzoek wordt
in het algemeen geen bijdrage verstrekt voor personele lasten (‘loon’).

Wij verzoeken van de subsidie-aanvrager naast een gemotiveerde subsidieaanvraag, toezending
van algemene gegevens, zoals in elk geval een recent uittreksel Kamer van Koophandel en
statuten; verder dient de financiële/administratieve onderbouwing van het project goed te zijn.
Bijna steeds zal ook bij de aanvraag een ondersteunende verklaring van een (bij het te
subsidiëren project betrokken) psychiater worden verwacht.
Nadat een aanvraag is ingediend, deze voldoende onderbouwing lijkt te bieden en voldoende
raakvlak heeft met de hierboven genoemde criteria, wordt pre-advies verzocht van de leden
psychiaters van het bestuur van de Stichting Koningsheide, daarna beslist het bestuur over
toekennen en de eventueel daarbij behorende voorwaarden.
5. Bestuur/rooster van aftreden
Het bestuur ontvangt geen (geldelijke) vergoeding.
Het rooster van aftreden van de huidige bestuurders is als volgt:
2017 Pieterse en Kuipers
2018 Laman Trip
2019 Ullmann en Daniëls
2020 Balkema
6. Vergadermaanden
In 2016 heeft het bestuur 3 maal vergaderd. In 2017 zal het bestuur vergaderen in januari, april,
augustus en november.
7. Leerstoelen
Mede dankzij de stichting beschikt ons land over vijf bijzondere leerstoelen aan de universiteiten
van Groningen, Nijmegen, Tilburg en Amsterdam (VU). Deze leerstoelen zijn onmisbaar als het
gaat om het verder uitbouwen van onderwijs en onderzoek op het vlak van de forensische
psychologie en psychiatrie.
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Aldus zijn vanwege Koningsheide vijf bijzondere hoogleraren benoemd. Dit zijn:
- prof. Dr. J.W. Hummelen (forensische psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen)
- prof. Dr. J. Hendriks (forensische psychiatrie en psychologie, Vrije Universiteit van Amsterdam)
- prof. Dr. G. Meynen (forensische psychiatrie, Tilburg University)
- prof. Dr. H.L.I. Nijman (forensische psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen)
- prof. Dr. R.J. Verkes, (Forensische Psychiatrie Radboud Universiteit Nijmegen)
De benoemingstermijnen van de hoogleraren zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Hummelen, Groningen, van 1-08-2014 tot 1-08-2019
Hendriks, VU Adam, van 1-09-2014 tot 1-09-2019
Meynen, Tilburg, van 1-02-2012 tot 1-02-2017
Nijman, Nijmegen, van 1-04-2012 tot 1-04-2017
Verkes, Nijmegen, van 01-04-2014 tot 01-04-2019

Per 2014 bedraagt de jaarlijkse vergoeding per leerstoel € 4.000,-.
8. Melding bedragen toegekende projecten afgelopen boekjaar
In de bestuursvergaderingen van 2016 zijn aldus beoordeeld en deels voor ondersteuning in
aanmerking geoordeeld:
- Een verzoek tot ondersteuning voor de opzet van een kenniscentrum betreffende transculturele
forensische psychiatrie. Koningsheide gaat met de aanvrager in gesprek over de verdere aanpak
en de wijze om e.e.a. op te zetten, respectievelijk om te komen tot een plan waarmee de kosten
in de komende jaren kunnen worden gedekt
- Subsidie is verleend ten behoeve van een psychiatrische hulphond.
- Het verzoek om een debat tussen juristen en psychiaters in het Psychiatrisch Juridisch
Gezelschap financieel te steunen, is gehonoreerd.
- Ondersteuning is verleend aan het initiatief voor een impactmeting ten behoeve van een
wetenschappelijk onderzoek (co-financiering).
- Ondersteuning is verleend aan een aanvraagster die een hot topic wil onderzoeken, namelijk of
antisociale trekken te beïnvloeden zijn met een shot oxytocine, een hormoon waarvan het meest
bekende feit is dat het de ‘toeschietelijkheid’ regelt van moeders, die net bevallen zijn, zodat zij
de intimiteit die de borstvoeding faciliteert, beter kunnen opbrengen. Men heeft wel eens gedacht
dat dit hormoon autisten en antisocialen zou kunnen helpen wat vriendelijker tegen andere
mensen te zijn. Stichting Koningsheide acht dit onderzoeksvoorstel is op zichzelf een goed
uitvoerbare studie waarvan de resultaten inderdaad een stap kunnen betekenen in de discussie
over de beïnvloedbaarheid van psychopathie.
- Subsidie werd verleend aan het uitbrengen van een DVD onder de titel “Out of the Blues” van
een theatergroep.
- Tevens werd subsidie verleend aan het maken van een documentaire over psychiatrische
behandeling.
- Ook is er een congresbezoek en een werkbezoek financieel ondersteund door Koningsheide.
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Tenslotte is er door Stichting Koningsheide de uitreiking van de Koningsheideprijs voorbereid in
het voorjaar van 2017.
9. Staat baten en lasten 2016
Zie ‘Staat baten en lasten 2016’.
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