Format Opdracht
De opdracht aan de werkgroep geeft antwoord op de vragen hieronder.
Klik op de koppen voor een toelichting per onderdeel.

Momentum
 Waarom moet er juist nu een herdenking komen?
Doel




Waar gaat het om in de bijeenkomst?
Wat moet het niet worden?
Wie staan centraal, wie worden herdacht?

Doelgroep
 Is het een open of besloten bijeenkomst?
 Wie zijn de direct betrokkenen? Zijn dat uitsluitend de getroffenen en hun naasten
(zoals familie en relaties), of ook kringen daaromheen zoals vrienden, collega's,
verenigingsleden?
 Welke plek hebben overlevenden van de ramp?
 Wat is de te verwachten samenstelling van de deelnemers wat betreft nationaliteit,
leeftijd, achtergrond, etniciteit, cultuur, religie; en wat is hiervan in deze situatie
relevant?
 Zijn er mensen die vanuit hun functionele verantwoordelijkheid aanwezig moeten
zijn? Bijvoorbeeld ministers, burgemeesters, hulpverlenende instellingen en
maatschappelijke organisaties? Waarom moeten ze wel of niet worden uitgenodigd?

Komen er mensen naar de herdenking voor wie extra veiligheidsmaatregelen gelden?

Behoren belangstellenden maar niet direct betrokkenen, ook tot de doelgroep?
 Willen we dat de herdenking uitgezonden wordt op televisie? Is of bevat de
herdenking een boodschap voor de samenleving?
Indeling en duur van het programma
 Ligt het accent op het ritueel, op een formeel programma, of op de onderlinge
ontmoeting tussen betrokkenen en/of tussen betrokken en functioneel aanwezigen?
Hoe verhoudt zich de tijd voor ontmoeting (indien relevant) tot de tijd die is ingeruimd
voor het herdenkingsprogramma?
 Is het uitgangspunt ‘voor en door betrokkenen’ belangrijk? Wat betekent dit dan? Zijn
er ook anderen dan de direct betrokkenen die een rol moeten vervullen in het
programma, zo ja welke rol dan?
 Hoe lang mag het programma maximaal duren?
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Locatie
 Is er gezien de plaats van de ramp, of ingrijpende gebeurtenis, een logische locatie
waar de herdenking plaats zou moeten vinden?
 Zo niet, wat zijn dan de belangrijkste randvoorwaarden voor de keuze van de locatie?
(Ligging, faciliteiten, grootte, sfeer, kosten).
Vergunningen gemeente
 Moet voor de bijeenkomst een vergunning worden aangevraagd? Zo ja, hoe ver van
tevoren?
 Worden er veel mensen verwacht? Zo ja, moet er dan afstemming plaatsvinden met
gemeente en politie over extra parkeergelegenheid en verkeersregelaars?
Budget
 Wat is het beschikbare budget voor de herdenkingsbijeenkomst?
 Leveren deelnemers ook zelf een financiële bijdrage, bijvoorbeeld voor de lunch en
voor de koffie en thee?
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