Sponsorovereenkomst
Inzake het Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie
Ondergetekende
[naam organisatie]
Hierna aan te duiden als Sponsor
en
Stichting Kenniscentrum Phrenos,
Hierbij vertegenwoordigd door J.E.M. Nitsche, in de functie van algemeen directeur en J. van Weeghel in
de functie van directeur wetenschap.
Hierna aan te duiden als Phrenos
2. Overwegende dat
a) Mensen met psychische aandoeningen geconfronteerd worden met maatschappelijke barrières,
sociale exclusie en stigmatisering;
b) Destigmatiseringsprogramma’s een bijdrage kunnen leveren aan het minimaliseren of voorkomen
van deze negatieve sociale gevolgen;
c) Gezamenlijke inspanningen en derhalve vereniging van de belangrijkste betrokken deelnemers
een voorwaarde is voor het bouwen van een kennisinfrastructuur waarin een landelijke
kenniscyclus kan ontstaan en voortduren;
d) Deze vereniging van betrokkenen vorm krijgt in het Kennisconsortium voor Destigmatisering en
Sociale Inclusie;
e) De missie van het Kennisconsortium wordt onderschreven, te weten bij te dragen aan de acceptatie
en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in de Nederlandse
samenleving door wetenschappelijke kennis van een effectieve destigmatiseringsaanpak te
ontwikkelen en toe te passen.
f) Het doel van het kennisconsortium wordt onderschreven, te weten een infrastructuur bieden ten
behoeve van een systematische en duurzame kennisontwikkeling op landelijke schaal van
evidence-based destigmatiserings activiteiten. Kenmerkend voor deze infrastructuur is de
samenwerking tussen partijen uit de praktijk en wetenschap om zo een brug te slaan tussen
praktijkinitiatieven en wetenschappelijke kennisontwikkeling. Het kennisconsortium wil binnen
deze infrastructuur wetenschappelijk onderzoek en kennistoepassing bevorderen en
ondersteunen.
g) Het Kennisconsortium organisatorisch wordt ondersteund door Phrenos.
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3. Verklaren als volgt te zijn overeengekomen
Artikel 1
Mission statement
Op deze overeenkomst is de Mission Statement van het Kennisconsortium (d.d. 20 april 2018) van
toepassing. Het Mission Statement document dient separaat ondertekend te worden.
Artikel 2
Financiële bijdrage
De sponsor ondersteunt het Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie door middel van een
eenmalige financiële bijdrage van € [bedrag],Artikel 3
Begroting
Deze eenmalig financiële bijdrage (zie artikel 2) is bedoeld ter dekking van de kosten die Phrenos maakt
voor de organisatorische ondersteuning van het Kennisconsortium.
Van toepassing is de (kosten)begroting van het Kennisconsortium in de periode 2018 en 2019 (bijlage 1).
Artikel 4
Duur overeenkomst
De overeenkomst start op 1 januari 2018 en wordt aangegaan voor de duur van de startfase van het
kennisconsortium. De looptijd van deze startfase, en daarmee van deze overeenkomst, is 1 januari 2018
tot 1 januari 2020.
Artikel 5
Tussentijdse beëindiging
Wanneer een van de sponsoren surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd is opzegging
met onmiddellijke ingang geoorloofd.
Artikel 6
Voortzetting sponsoring
Over voortzetting van de sponsoring wordt uiterlijk 3 maanden voor de expiratiedatum besloten.
Onderdeel van deze besluitvorming is het oordeel van de sponsor over de wijze waarop het
Kennisconsortium slaagt in zijn missie en doelstelling.
Artikel 7

Financiële verantwoording

De sponsoren hebben op elk moment recht op inzage in de financiële voortgang van de organisatorische
ondersteuning.
Minimaal een maal per jaar overlegt Phrenos een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage aan de
sponsoren. Aan het einde van de loopduur van de overeenkomst presenteert Phrenos een overzicht van
inhoudelijke resultaten en een exploitatierekening over de gehele duur van de overeenkomst.
Artikel 8
Slotbepaling
Alle partijen, sponsoren en Phrenos, zullen zich inspannen om hun geschillen in der minne te regelen.
Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst, die niet in der minne
opgelost kunnen worden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
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Bijlage 1
Bij sponsorovereenkomst Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie

Begroting kosten t.b.v. organisatorische ondersteuning door kenniscentrum Phrenos

Kosten
Personele ondersteuning
• Coördinatie 0,22 fte (8 uur p/w) = €21.500 p/j
• Secretariaat 0,10 fte (3,5 uur p/w)
= € 5.150 p/j

1-1-2018 t/m 31-12-2019
€43.000
€10.300

Logistiek/materieel
• Locatie/catering, reizen, drukwerk, etc. = € 5.000 p/j

€10.000

Totaal

€63.300

Inkomsten
Eenmalige bijdrage deelnemers / sponsoren

pm
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