Beleidsplan Stichting Werkgroep Herkenning 2014-2017


Afronden van projecten die met geld van Herkenning worden gerealiseerd
* boek over Kinderen van Duitse Militairen van Monika Diederichs
* boek over de verhalen van KFO die op het verhalenarchief staan van
Chris van der Heijden



Zorgen voor commentaar op studies NIOD die in 2014 verschijnen
* Boek van Bram Enning over Spreken over Fout
* boek Helen Grevers over de interneringskampen
* boek Ismee Tames over de integratie van gezinnen van collaborateurs



Enquête over toekomst Herkenning en overleg met donateurs n.a.v. resultaten
wat zijn onze prioriteiten en hoe gaan we die realiseren.



Continueren van de gespreksgroepen/ hulptelefoon/hulpverlening
Er zijn nog steeds veel verzoeken om hulpgesprekken en een keer per jaar is er een
gespreksgroep voor nieuwelingen.


Inventariseren wensen voor contact met lotgenoten bij achterban.
Er is behoefte aan een paar keer per jaar een contactmiddag naar aanleiding van een thema.
De jaarlijkse donateursdag blijft de belangrijkste dag voor Herkenning.



Uitbouwen van de website tot het communicatie orgaan van SWH
Het Bulletin zal zeker als gedrukte uitgave uiteindelijk ophouden, we zoeken naar
alternatieven. Het Bulletin komt december 2015 voor de laatste keer uit omdat
hoofdredacteur ermee ophoudt. Vanaf 2016 komt er een Nieuwsbulletin in een beperktere
opzet in nauwe samenwerking met de website.



Zoeken naar mogelijkheden om de website als kenniscentrum te laten voortbestaan
Uitbouwen van de website tot een Kenniscentrum over Kinderen van Foute ouders en
zoeken naar mogelijkheden om weer een netwerk naoorlogse generaties op te zetten.



Belangenbehartiging van KFO bij het Nationaal Archief
overleg over status van privestukken in het CABR: mogelijkheid tot maken van kopieën en
wat er gaat gebeuren met deze stukken na 2025.



Onderbrengen van Archief van Herkenning bij het Nationaal Archief
nagaan of dat mogelijk is en onder welke voorwaarden.



Ondersteuning van projecten rondom onze doelgroep
Boek van Chris van der Heijden over zwijgen van de ouders en de gevolgen voor de
kinderen. Documentaire van Emile de Rouveroy over zijn familie.

De beleidsvoornemens worden iedere bestuursvergadering doorgesproken en voorzien van
aanvullende informatie. Belangrijke ontwikkelingen worden in het Bulletin gezet.

