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BELEIDSPLAN STICHTING OPEN

1. INLEIDING
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting OPEN voor de jaren 2015 – 2019. Dit
beleidsplan is bedoeld om de koers voor de komende vijf jaar uit te zetten. Met dit plan
wordt beoogd richting te geven aan het beleid en de activiteiten van stichting OPEN.
Hiermee borduurt de stichting voort op de sinds haar oprichting ingeslagen weg en
vervolgt zij hiermee de reeds bestaande activiteiten. Ook wordt met dit beleidsplan
beoogd een globale invulling te geven aan de uitbreiding van activiteiten van de
stichting.
Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van Stichting OPEN op 1 januari 2015.
2. STICHTING OPEN
Stichting OPEN (‘Onderzoek naar de Psychedelische Ervaring in Nederland’) staat sinds
22 oktober 2007 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
34279004 en bij de Belastingdienst onder dossiernummer 73377 en fiscaal nummer
818267458. Stichting OPEN is een non‐profit organisatie, die volledig gerund wordt
door vrijwilligers. De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. MISSIE
Stichting OPEN is een non‐profit organisatie met als primaire doel het stimuleren en
faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. De stichting richt zich op
objectief en kwalitatief hoogstaand academisch onderzoek naar (toepassingen van)
psychedelica. Wetenschappelijk onderzoek speelt een essentiële rol in het genereren
van betrouwbare data omtrent de therapeutische potentie, veiligheid en
werkingsmechanismen
van
psychedelica,
en
de
rol
van
bijzondere
bewustzijnstoestanden. Door onderzoek naar psychedelica te bevorderen, streeft de
stichting naar significante vooruitgang in verschillende wetenschapsgebieden, zoals
psychiatrie, psychologie en de hersenwetenschappen.
4. VISIE
De stichting ziet het verspreiden van objectieve, feitelijke en waardenvrije informatie als
noodzakelijke voorwaarde voor een open, wetenschappelijk debat over de rol en
functies van psychedelica en de psychedelische ervaring in wetenschap, welzijn en de
maatschappij. Stichting OPEN is van mening dat wetenschappelijk onderzoek naar
psychedelica waardevolle inzichten op kan leveren. De stichting benadrukt het belang
van goed ontworpen en doordacht, en zorgvuldig uitgevoerd wetenschappelijk
onderzoek om daarmee een nog breder draagvlak te creëren voor psychedelisch
onderzoek onder de hieronder genoemde doelgroepen.
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5. DOELGROEPEN
Stichting OPEN richt zich in de eerste plaats op de Nederlandse wetenschappelijke
wereld: academisch onderzoekers, wetenschappers en (PhD) studenten. Daarnaast richt
de stichting zich ook op andere doelgroepen, zoals medisch professionals, psychiaters en
(psycho)therapeuten. Tot slot zijn media, politici, beleidsmakers en het geïnteresseerde
algemeen publiek belangrijke doelgroepen.
6. DOELSTELLINGEN
Om haar missie te realiseren, richt OPEN zich voornamelijk op netwerk, voorlichting en
onderzoek. Hieronder worden deze doelstellingen verder uitgewerkt.
NETWERKPLATFORM
Stichting OPEN stelt zich tot doel haar bestaande netwerk van geïnteresseerde
wetenschappers binnen en buiten Nederland te versterken, teneinde contact
uitwisseling van kennis en expertise te intensiveren. Daarnaast beoogt OPEN contact
tussen studenten, onderzoekers en wetenschappers te vergemakkelijken, ondersteuning
te bieden voor onderzoek, hulp te bieden bij het formuleren van onderzoeksvragen,
relevante scriptiebegeleiders te vinden, stageplekken te indexeren en experts aan te
dragen die kunnen assisteren bij het schrijven van papers en onderzoeksvoorstellen.
Daarnaast stelt de stichting zich tot doel om samenwerkingsverbanden met
(universitaire) onderzoeksinstituten en ‐groepen aan te gaan.
EDUCATIE EN VOORLICHTING
Stichting OPEN maakt betrouwbare, objectieve informatie over onderzoek naar
psychedelica toegankelijk en biedt een zo volledig mogelijk overzicht aan van actuele,
wetenschappelijke informatie, recent verschenen papers, andere lectuur rondom
onderzoek, evenementen, video’s en wetenschappelijke boeken.
EXPERTISE‐ EN ADVIESORGAAN
In haar hoedanigheid als academisch expertisecentrum, richt OPEN zich op het bieden
van voorlichting, expertise en ondersteuning bij onderzoek en onderwijs.
ONDERZOEK
Stichting OPEN ondersteunt en stimuleert multidisciplinair onderzoek naar
psychedelica en wil onderzoek in Nederland uiteindelijk financieren en uitvoeren. De
stichting besteedt hierbij uitvoerig aandacht aan het opstellen van richtlijnen en
protocollen voor veilig en verantwoord gebruik van psychedelica in wetenschappelijke
en klinische omgevingen, waarbij nadrukkelijk ingezet wordt op het belang van de
setting, professionele begeleiding, de integratie van ervaringen en nazorg.
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7. ACTIVITEITEN
LEZINGEN
Om studenten en andere geïnteresseerden in contact te brengen met onderzoek naar
psychedelica, organiseert OPEN lezingen aan universiteiten: binnen bestaande colleges
en door samenwerking met studieverenigingen, vakgroepen en congresorganisatoren.
Ten slotte stelt stichting OPEN zich ook tot doel onderzoek naar psychedelica onderdeel
te laten worden van diverse curricula.
CONGRESSEN
Stichting OPEN organiseert eens per twee à drie jaar een internationaal
wetenschappelijk congres in Nederland. Tijdens deze evenementen biedt OPEN expliciet
een podium voor veelbelovende studenten en jonge onderzoekers, om daarmee hun
wetenschappelijke ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast nodigt de stichting
Nederlandse wetenschappers uit en brengt zij (resultaten van) het congres onder de
aandacht bij nationale en internationale media.
THEMATISCHE SYMPOSIA
Stichting OPEN neemt zich voor om tenminste eenmaal jaarlijks een bijeenkomst te
organiseren om professionals vanuit een specifiek vakgebied bijeen te brengen en te
trainen/informeren over de mogelijkheden en toepassingen van psychedelisch
onderzoek binnen hun vakgebied.
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES
Stichting OPEN houdt zich bezig met het publiceren van onderzoeksartikelen, speciale
thema‐uitgaven van wetenschappelijke tijdschriften en boeken.
JOURNALISTIEK
Daarnaast schrijft een team wetenschapsjournalisten regelmatig over nieuwe
ontwikkelingen op dit gebied. De redactie stelt zich tot doel wetenschappelijk onderzoek
naar psychedelica op een begrijpelijke manier toegankelijk te maken voor een breder
publiek.
8. STRUCTUUR OPEN
BESTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden, waaronder in ieder geval
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Besluiten met betrekking tot de
stichting worden met algemene stemmen genomen door de aanwezige bestuursleden,
die daarover tijdig zijn ingelicht (minimaal zeven dagen van tevoren). Daarbij heeft ieder
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bestuurslid recht op het uitbrengen van één stem. Alle bestuursbesluiten worden
genomen met een volstrekte meerderheid der stemmen. Het bestuur heeft de
gezamenlijke bevoegdheid over het beheer van de financiën. De leden van het bestuur
doen dit werk volledig onbezoldigd. Zij hebben slechts recht op vergoeding van de door
hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor het overige gelden de in de
statuten vastgestelde afspraken met betrekking tot het bestuur van de stichting.
ADVIESRAAD
Het bestuur van Stichting OPEN zal een wetenschappelijke adviesraad oprichten, waarin
minimaal drie wetenschappers uit verschillende academische disciplines zitting hebben,
bij voorkeur werkzaam aan verschillende onderzoeksinstituten of universiteiten. De
adviesraad zal vooral dienen ter ondersteuning en advisering van de
onderzoeksdoelstellingen.
FINANCIEËN
Inkomsten uit donaties en geld dat overblijft na voldoen van de kosten van evenementen
worden opgeslagen als reserves en zijn uitsluitend bedoeld voor het realiseren van de
doelstellingen van Stichting OPEN.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de opbrengsten van door de
stichting georganiseerde activiteiten, subsidies, donaties, en hetgeen de stichting door
erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt.
JAARREKENING
De stichting publiceert jaarlijks – uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
betreffende boekjaar ‐ een jaaroverzicht van het afgelopen jaar. Onder jaarrekening
wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven én een toelichting op
deze stukken.
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