Mission Statement
Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie
VRIJWEL IEDEREEN KRIJGT, HETZIJ ZELF, HETZIJ IN ZIJN/HAAR NAASTE OMGEVING, TE MAKEN MET PSYCHISCHEEN /OF VERSLAVINGSPROBLEMEN . S TIGMA EN DISCRIMINATIE BELEMMEREN ECHTER MENSELIJKE BEJEGENING EN
MOGELIJKHEDEN VOOR HERSTEL. O M ACCEPTATIE EN INCLUSIE IN DE SAMENLEVING TE BEVORDEREN , WORDT HET
KENNISCONSORTIUM DESTIGMATISERING EN SOCIALE INCLUSIE OPGERICHT . H ET K ENNISCONSORTIUM ZAL EEN
INFRASTRUCTUUR BIEDEN TEN BEHOEVE VAN SYSTEMATISCHE KENNISONTWIKKELING VOOR PARTIJEN EN
PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ PRAKTIJKINITIATIEVEN EN BIJ WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. H ET
KENNISCONSORTIUM ONDERSTEUNT HET GEBRUIK VAN BESTAANDE EN TE ONTWIKKELEN KENNIS EN
VAARDIGHEDEN DOOR BETROKKEN PARTIJEN EN PERSONEN.

Destigmatisering en sociale inclusie
In de loop van ons leven komen we bijna allemaal in meer of mindere mate in aanraking met psychischeen/of verslavingsproblemen. Toch bestaan hierover nog vele vooroordelen en misverstanden, die ervoor
zorgen dat we negatieve eigenschappen (‘gevaarlijk’, ‘onbetrouwbaar’, ‘onvoorspelbaar’) toeschrijven aan
mensen met deze problemen. De effecten van passende bejegening, gezondheidsvaardigheden en zorg
worden door stigmatisering en discriminatie beperkt.
De geschiedenis leert dat mensen met psychische aandoeningen eeuwenlang, wereldwijd en op
vele terreinen, in een nadelige positie hebben verkeerd. Niet alleen is er de confrontatie met de eigen
kwetsbaarheid, maar heeft men vaak ook te kampen met maatschappelijke barrières, negatieve reacties
en mogelijk zelfstigma. Aldus vormen stigma en discriminatie voor velen een dagelijkse bron van zorg.
Het huidige beleid richt zich op het herstel van mensen met psychische aandoeningen in een
maatschappelijke omgeving, waarmee burgerschap wordt benadrukt en bevorderd. Maar het gevaar
bestaat dat de samenleving hierop onvoldoende is voorbereid en er geen toereikende behandeling en
ondersteuning wordt geboden. Dit heeft negatieve gevolgen zoals verwaarlozing, uitsluiting, victimisatie
en stigmatisering. Er moeten velerlei initiatieven worden ondernomen om sociale inclusie te bevorderen,
onder meer op het gebied van wonen, werken, gezondheidszorg, onderwijs, publieke media en sociale
relaties; activiteiten gericht op destigmatisering van psychische- en/of verslavingsproblematiek zijn
daarbij onmisbaar.
Wereldwijd is er een groot aanbod van programma’s en activiteiten gericht op destigmatisering,
waarvan sommige bewezen effectief, andere veelbelovend of nog niet onderzocht zijn. Ook in Nederland
zijn de activiteiten rond destigmatisering op gang gekomen, zowel in de praktijk als in het
wetenschappelijk onderzoek. Er valt echter nog een grote achterstand in te halen. Samenwerken is hierbij
is van groot belang.
Missie kennisconsortium
Het kennisconsortium wil bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of
verslavingsproblemen in de Nederlandse samenleving door wetenschappelijke kennis over effectieve
destigmatiseringen sociale inclusie te ontwikkelen en toe te passen.

Doel kennisconsortium
Het kennisconsortium wil op landelijke schaal een infrastructuur bieden ten behoeve van een
systematische en duurzame kennisontwikkeling op het gebied van destigmatisering en sociale inclusie.
Kenmerkend voor deze infrastructuur is de samenwerking tussen partijen uit de zorgsector, de
wetenschap en het beleid/bestuur, om zo bruggen te kunnen slaan tussen praktijkinitiatieven en
wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidsinitiatieven.
Het kennisconsortium wil binnen deze infrastructuur wetenschappelijk onderzoek en
kennistoepassing bevorderen en ondersteunen en aldus extra momentum geven aan alle initiatieven die
herstel en burgerschap van mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek helpen bevorderen.
Met gezamenlijk commitment leren en kennis delen
Met meer kennis over wat werkt en wat niet werkt in destigmatiseringsactiviteiten wil het
kennisconsortium bijdragen aan destigmatisering en sociale inclusie in het dagelijks leven van mensen
met psychische aandoeningen. De lessen uit onderzoek en initiatieven in binnen- en buitenland zullen
hierin worden meegenomen. Onderdeel hiervan is ook dat alle betrokkenen bij het consortium kunnen
leren van destigmatisering en sociale inclusie in andere domeinen, zoals etniciteit. Daarbij zijn niet alleen
het publieke stigma en zelfstigmatisering belangrijke aandachtsgebieden maar dienen ook vormen van
structureel stigma in de kennisontwikkeling te worden meegenomen. Bij structureel stigma gaat het om
de, soms subtiele, benadeling die in wetten, regels, beleid, organisatie en cultuur van een samenleving is
vervat.
Langdurig volhouden is nodig om duurzaam resultaat te bereiken. Daarom wordt van
belanghebbende partijen of personen die deel uit willen maken van het kennisconsortium commitment
gevraagd. Ook wordt gevraagd om naar vermogen en op eigen wijze bij te dragen aan de doelstelling van
het kennisconsortium. Krachten bundelen voor de langere termijn is nodig en draagt bij aan het
verwezenlijken van onze doelen.
Kennisagenda
Voor het kennisconsortium is voor de jaren 2018 en 2019 een kennisagenda opgesteld. Hierin hebben de
thema’s Jeugd, Leefomgeving en Werk prioriteit gekregen. Belangrijke elementen van de werkwijze van
het kennisconsortium zijn het per thema prioriteren, kiezen, ontwikkelen, proefdraaien, eventueel
aanpassen en implementeren van effectief gebleken interventies in Nederland. Co-creatie en
(participatief) evaluatie onderzoek zijn daarbij belangrijke middelen. Hierbij zal uit drie bronnen van
kennis worden geput: wetenschappelijke kennis, praktische kennis en ervaringskennis.
Het streven is dat alle betrokken partijen, binnen en buiten het consortium, hun voordeel kunnen doen
met de kennisactiviteiten die de komende jaren zullen worden ondernomen.
Partijen of personen die deelnemen aan het kennisconsortium onderschrijven het mission statement.

