Strategische ambities
Missie
Ieder mens heeft het recht om zijn eigen biologische familie te kennen en het recht daar open over te zijn.
De keus hiervoor ligt bij donorkinderen zelf: niet bij ouders of artsen. Donorkinderen en donoren moeten de
mogelijkheid hebben samen (eventueel met hulp) overeenstemming te vinden over hoe ze met elkaar om
gaan als biologische familie. Wij verbinden donorkinderen onderling en met donoren.
Relevante ontwikkelingen en thema’s buiten de vereniging
• Toenemende maatschappelijke en media aandacht voor onwenselijk werkwijzen (anonimiteit, slecht
bijhouden dossiers, artsen die zelf doneren, te grote aantallen kinderen, geen/slechte screening van
donoren) in klinieken waardoor maatschappelijk sympathie richting donorkinderen schuift (bijv.
‘dankbaar moeten zijn ’naar draagvlak voor rechten van het donorkind’). Wat leidt tot erkenning van
rechten.
• Actieplan overheid, waaronder volledige vergoeding dna testen bij fiom van donorkinderen en donoren
en informatieverstrekking (donorconceptie.nl) en oproep aan donoren om zich te melden
• Toenemende druk voor professionalisering van stichting (bereikbaarheid, groeiende inzet)
Relevante ontwikkelingen en thema’s binnen de vereniging
• Fors groeiende achterban van donorkinderen, ouders en donoren
• Potentie voor activeren leden met name op moment van media-aandacht of in de fase van zoektocht
• Behoefte aan verandering van bestuursmodel (meer delegeren anders overbelast bestuur)
Hoe we werken
• Deskundig
• Integer
• Verbindend

Strategische ambities
• Continue bereikbare betrouwbare informatie voor donorkinderen, donoren en
wensouders
• Als je hoort dat je donorkind bent, is er een deskundig vangnet
• Stichting Donorkind is dan de aangewezen plek voor lotgenotencontact en hulp
bij het zoeken naar familie
• We hebben een professionele lobby richting Den Haag
• We spelen een essentiële rol in de verbinding tussen klinieken en ouders die
opkomen voor de rechten van donorkinderen o.a. gezamenlijke juridische stappen
• We zijn duurzaam gefinancierd en hebben een flinke groep personen actief
betrokken
• Rechten van het kind worden gerespecteerd, er is sprake van goed ouderschap

Belangenbehartiging/lobby

Jaarplan 2021

Deelnamen extern
• Redactieraad donorconceptie.nl
• Onderzoek VWS/ZonMW (max aantal
kinderen en leeftijdsgrenzen), BADOK
Bereiken lobby doelen en
aandacht kernboodschappen

Stakeholders (welke prio?)
• Politieke partijen (PvdA Ploumen/Kuiken,
D66 Bergman)à tweede kamer commissie
medische ethiek
• SDKB, FIOM, NVOG (gynaecologen)
• VWS (Postma, Hugo de Jonge)
• Internationaal (Donor Offspring Europe
(DOE), STEPHKE, BAMBAM)

Betrouwbare informatie
• 24/7 betrouwbare info
beschikbaar op eigen website &
donorconceptie.nl
• Donorkind journey en welke hulp
• Voorlichting / hulp aan
wensouders (goede keuze)
• Volgen en faciliteren juridische
procedures (Rijnstate, uitslag
begin 2020, karbaat, medisch
centrum kinderwens, mogelijk
donor102)
2 zoomsessies hoe vind je je vader?
Online meet en greet met Mirjam
Onderzoek stimuleren
Bekendheid/bewustzijn/media
• Actieplan donorkind……

Jaardoelen 2021 vervolg
• Vinden van vaders (oproepen,
genetische genealogie)
• Bijschaven wetswijziging & invloed op
kamerdebat
• Extra inzet op politieke partijen à
proactief nieuwsbrief sturen, regelmatig
overleg

Mensen
• Volledig bestuur (vijf pers)
• Stimuleren commissies
• Social support->groep vrijwilligers
• Meewerkers aan platform
donorconceptie
• Lobby, Politiek & rechtspraak
• Communicatie
• Financiering stichting
• Activeren leden (nu 15 actief?)
• Betaalde beleidskracht vergroten
• Mogelijk fusie met Donordetectives
Middelen
• Donaties (incidenteel)à structureel?
• Inzet op fondsenwerving/subsidie
• Google, Trello voor samenwerking
inrichten
Facebook-groepen/goed vindbare
lotgenoten contact
• 1 centrale groep kinderen en donoren
• Groep rond klinieken voor ouders
(donor102, barendrecht/karbaat,
medisch centrum kinderwens, kremer)
• Gemixte groepen (rijnstate)
• Groepen per kliniek (kremer, oosterbeek,
pieterpauw, amc, swaab&levie, leiden)

Stimuleren lokale
ontmoetingsdagen

2 centrale ontmoetingsdagen
In 2020 en 2021

Ontmoeten en verbinden

Individuele vragen / voorlichting
• Telefonische, email en
facebook vraagbaak
• Meedenken in juridische
stappen
Praktische en emotionele
ondersteuning bij zoeken
• Advies bij DNA vraagstukken en
zoektocht (donordetectives)
• Emotionele ondersteuning
Nieuws & informatie
• Nieuwsbrief 4x per jaar
• Website met informatie
• Infographics (jaarverslag &
donorkind journey)

Individuele voordeel

Versterken van alle donorkinderen

Jaardoelen 2021
• Live brengen donorconceptie.nl
• Vergroten financiële middelen stichting
• Vergroten cirkel van actieve mensen
• Stimuleren lokale ontmoetingsdagen
voor donorkinderen
• Stimuleren samenwerkingen van
ouders
• Media aandacht vergroten
(donordetectives, rechtszaken,
documentaire Karbaat feb/maart)

PR/zichtbaarheid
• Website: bijwerken,
waaronder casussen
publiceren (ook positief)
• Stimuleren
ervaringsverhalen via
podcasts
• Twitter
• Media aandacht (bijv.
rondom uitslag juridische
procedures en
donordetectives à actie
fondsen werven)

