Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog
Oprichtingsdocument
De netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WOII) heeft als doel om de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te behouden en te verbreden en de voortdurende relevantie van deze
periode als ijkpunt in de geschiedenis aan de Nederlandse samenleving te tonen, uit te dragen en te duiden.
Het Platform WOII beoogt verbinding, versterking, vernieuwing en coördinatie tot stand te brengen – door en
voor de sector zelf. Het Platform WOII is een netwerkorganisatie voor het brede veld van organisaties die zich
bezighouden met de herinnering aan WOII en de relevantie en actualiteit van deze ingrijpende periode voor het
heden. Het Platform WOII heeft derhalve geen eigen rechtspersoonlijkheid (nodig). In het netwerk zijn
organisaties verenigd uit alle domeinen die voor een brede verankering en zingeving voor de huidige
samenleving nodig zijn:
•
Kennis: bewaren en onderzoeken;
•
Museaal: bewaren, tonen en vertellen;
•
Educatie: Leren, meedenken en ervaren;
•
Herdenken, eren en vieren: beseffen en herdenken.
Het Platform WOII stelt zich ten doel om vanuit deze domeinen gezamenlijk de betekenis van de Tweede
Wereldoorlog over te brengen aan een breder en diverser publiek. Door goed samen te werken kan een
kwalitatief en kwantitatief beter resultaat van de inspanningen van alle partijen worden bereikt.
Om bovengenoemde organisatorische en inhoudelijke doelstelling te realiseren neemt het Platform in ieder
geval de volgende zaken ter hand:
•
De organisaties in het Platform nemen de verantwoordelijkheid op zich om als ambassadeurs,
aanjagers en liaisons op te treden naar andere organisaties in hun domein en in het veld in brede zin.
•
De leden van het Platform stimuleren en faciliteren samenwerking binnen en tussen de domeinen
door het delen en uitdragen van kennis en ervaring en door actief samen te werken in projecten en
programma’s binnen de sector en domeinen en met partners daarbuiten. Daartoe is per domein één
(soms twee) spilorganisatie aangewezen.
•
Het Platform formuleert en beheert een thematische samenbindende en breed gedragen
meerjarenagenda die telkens vier jaar vooruitkijkt. Deze wordt ingevuld en uitgevoerd door
organisaties in het veld door individueel of gezamenlijk (thematische) activiteiten te organiseren,
daarbij gestimuleerd en ondersteund door de netwerkmogelijkheden van en via het Platform.
•
Het Platform initieert, ontwikkelt en bewaakt domeinoverstijgende projecten en producten, die
ondersteunend zijn aan de realisering van de doelstelling van het Platform.
•
Het Platform spant zich in om door communicatie en publieksmarketing een breder, diverser en jonger
publiek te bereiken, te interesseren en de weg te wijzen naar informatie, educatie en op WOII
betrekking hebbende activiteiten, die collectief en/of individueel kunnen worden ondernomen. Hieraan
voorafgaand formuleert het Platform een overkoepelende boodschap, die kernachtig de betekenis van
WOII als ijkpunt in de geschiedenis en de voortdurende relevantie van WOII voor de hedendaagse
(internationale) samenleving beschrijft.
•
Het Platform zal – waar geschikt en gewenst - fungeren als eerste aanspreekpunt voor stakeholders en
gesprekspartners van buiten de sector, zoals de overheid, media en maatschappelijke organisaties.
Bij oprichting bestaat het Platform WOII uit het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC), de Oorlogsgravenstichting
(OGS), de Samenwerkende Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH), het Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (NIOD) en de Stichting Liberation Route Europe (SLRE). De oprichtende organisaties zijn
betrokken geweest bij de voorbereiding en uitwerking van het Platform WOII. Zij vormen de bestuurlijke kern
van de netwerkorganisatie Platform WOII, waar het netwerk het gehele veld in al zijn diversiteit moet gaan
omvatten. De samenstelling van het Platform WOII kan in de toekomst wijzigen.
Het Platform WOII organiseert zich door het instellen van een bestuurlijk overleg voor formele besluitvorming,
en een directeurenoverleg voor afstemming, informeren en praktische (uitvoerings-)afspraken in bredere kring
over Platformactiviteiten en gerelateerde projecten. Met het oog op heldere communicatie en afstemming met
de belangrijkste financiers in de sector, te weten het (voor het WOII-beleid verantwoordelijke) Ministerie van
VWS en het vfonds, nemen deze beide organisaties als toehoorder deel aan het directeurenoverleg en het
bestuurlijk overleg.
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Het voorzitterschap wordt bij beide overleggen roulerend vervuld door een lid van het overleg, bijgestaan door
de intredende voorzitter en de voorgaande voorzitter, in principe voor de periode van een jaar. Het Platform
WOII wordt ondersteund door een gemeenschappelijke secretaris. Het bestuurlijk overleg van het Platform
WOII, en in het bijzonder de voorzitter is de opdrachtgever van de secretaris.
Oprichting van het Platform WOII vindt plaats op 5 april 2016 met de ondertekening van dit
oprichtingsdocument door de in het bestuurlijk overleg participerende organisaties. Bij dit oprichtingsdocument
horen een beschrijving van de werkwijze van het Platform WOII, de uitvoeringsagenda van het Platform WOII en
de vier domeinen en een profielschets van de aan te stellen secretaris.
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