Werkdocument Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland
A. Samenstelling en organisatie
1. De Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van
verschillende organisaties en instellingen op het terrein van herdenking en herinnering:
Nationaal Comité 4 en 5 Mei, Stichting Pelita, Stichting Herdenking 15 augustus, Stichting
Het Indisch Platform, Stichting Nationaal Indië monument 1945-1962, Veteranen Instituut,
Veteranen Platform.
2. Elke organisatie wordt vertegenwoordigd door twee leden. Tijdens de vergaderingen van de
Klankbordgroep is ten minste een van beide vertegenwoordigers aanwezig. Namens het
onderzoeksprogramma zijn de drie instituutsdirecteuren en de programmaleider in de
vergadering vertegenwoordigd en – desgewenst en op uitnodiging – één of meer
projectleiders of -onderzoekers.
3. De Klankbordgroep vergadert tenminste tweemaal per jaar, of zo veel vaker als de leden
nodig achten.
4. De leden van de Klankbordgroep kiezen zelf een voorzitter. Dat kan zowel iemand uit de
eigen gelederen zijn als iemand van buiten de Klankbordgroep.
5. De Klankbordgroep wordt bijgestaan door een secretaris, geleverd vanuit de
projectorganisatie. Desgewenst kunnen de leden er ook voor kiezen het secretariaat bij een
van de vertegenwoordigde koepelorganisaties onder te brengen.
6. Voor de leden van de Klankbordgroep geldt een vergoedingsregeling voor reis- en eventuele
andere vergaderkosten.
B. Taken en verantwoordelijkheden
1. De Klankbordgroep speelt een belangrijke rol bij de maatschappelijke inbedding van de diverse
onderzoeksprojecten en kan daarmee van grote betekenis zijn voor het welslagen van het gehele
onderzoek. Daartoe is het van wezenlijk belang dat gedurende de vier jaren van het onderzoek een
open en constructieve dialoog plaatsvindt tussen de leden van de Klankbordgroep, de
programmaleiding en de betrokken onderzoekers.
2. De leden geven de programmaleiding gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de
verschillende onderzoeksprojecten, met name waar het gaat om de repercussies hiervan op de
samenleving.
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3. De leden van de Klankbordgroep worden gekend in alle publieksactiviteiten die vanuit het
onderzoeksprogramma worden georganiseerd. Zij geven ook ten aanzien hiervan gevraagd en
ongevraagd advies. Dit geldt met name voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van het
project Getuigen & Tijdgenoten, en de presentaties van de resultaten van het onderzoek in de
eindfase.
4. Om zijn doelstelling te kunnen uitvoeren is het van belang dat de Klankbordgroep adequaat door
de programmaleiding wordt geïnformeerd over de inhoudelijke voortgang van de verschillende
onderzoeksprojecten. Dat gebeurt onder andere door:







Het verstrekken van tweemaandelijkse rapportages waarin per project de
belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst
Het regelmatig organiseren van informatiebijeenkomsten waarop de betrokken
onderzoekers een toelichting geven op hun onderzoeksproject, gevolgd door een
dialoog met de leden van de Klankbordgroep
Het tijdig aankondigen van openbare activiteiten en seminars die mede zijn bestemd
voor de maatschappelijke groeperingen die in de Klankbordgroep zijn
vertegenwoordigd.
Het – voor zover mogelijk tijdig – informeren over mediaoptredens die met
medewerking van het programma tot stand komen.

5. Informatie over de voortgang van het onderzoek wordt door de programmaleiding in vertrouwen
aan de leden van de Klankbordgroep verstrekt en mag niet aan derden worden doorgegeven, tenzij
hierover iets anders wordt afgesproken.
6. De leden van de klankbordgroep zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering of uitkomsten van
het onderzoek; deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de drie instituten, waarbij de
Wetenschappelijke Adviescommissie een toezichthoudende functie vervult.
7. Het staat de leden van de Klankbordgroep vrij hun persoonlijke mening over het onderzoek
publiekelijk uit te dragen, met inachtneming van het onder punt 5 gestelde. Wel zullen eventuele
zorgen en bezwaren ten aanzien van de wijze waarop het onderzoek zich ontwikkelt zoveel mogelijk
binnen de vergaderingen van de Klankbordgroep worden geventileerd en besproken.
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