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Het toetsprotocol van Veluwe Remembers 
 

Werkwijze adviescommissie met uitgangspunten, voorwaarden 

en criteria.  

 
 

De adviescommissie 

 
De vijf leden zijn uitgekozen op basis van hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Verder 

hebben zij een grote betrokkenheid op de Veluwe en inzicht in verschillende relevante 

kennisgebieden die samenhangen met de doelstellingen van het regioprogramma Veluwe 

Remembers. 

 

Bij de samenstelling van de adviescommissie is gekeken naar de volgende aspecten:  

• educatieve achtergrond;  

• projectmatige/artistieke/narratieve achtergrond;  

• militair historische kennis;   

• marketing/communicatie;  

• bestuurlijke en of advies achtergrond 

• toegevoegd een notulist en een ‘secretaris’ die het proces kent. 

 

De commissie adviseert: 

• over projecten en de samenstelling programma’s/verhaallijnen, 

• op een specifieke vraag van de stuurgroep, 

• op eigen initiatief,  

• over bijv. wat te doen wanneer er ‘iets ontbreekt’ gegeven de duurzame 

doelstellingen van Veluwe Remembers.  

 

De commissie:  

• concludeert welke projecten niet passen bij voorwaarden (en voorkeurscriteria), 

• stelt, beargumenteerd, een prioriteitenlijst vast van de overige projecten / 

initiatiefnemers middels weging, 

• geeft de stuurgroep advies over die projecten die passen binnen het beschikbare 

budget van Veluwe Remembers  

 

 

Structuur besluitvorming 

 

Arnhem vraagt formeel als penvoerende gemeente advies aan de Stuurgroep Veluwe 
Remembers. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het regioprogramma Veluwe 

Remembers, vraagt inhoudelijk advies aan de adviescommissie en geeft de penvoerder 

Arnhem uiteindelijk het advies over de toekenningen en afwijzingen. Het staat de Stuurgroep 

vrij het advies of delen ervan van de commissie beargumenteerd naast zich neer te leggen.  
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Werkwijze adviescommissie 

De commissie heeft een onafhankelijk voorzitter. Aan de adviescommissie wordt een 

secretaris en notulist toegevoegd. De commissie komt drie keer bij elkaar, of zoveel vaker 

als noodzakelijk is. De volgende aspecten worden daarbij besproken: 

 

1. Instructie/voorbereidend gesprek en werkwijze, 

2. Eerste ronde/afwijzen en voorselectie prioriteitenlijst, 

3. Tweede keuzeronde selectie ‘boven en onder de zaaglijn’.  

 

 

De adviescommissie richt zich op het opstellen van een programmatisch advies. Ieder 
project wordt gewogen en krijgt een plaats op de prioriteitenlijst. Dat advies met wel en niet 

toekenningen wordt aan de stuurgroep aangeboden. Het resultaat is een lijst met passende 

en niet passende projecten en bij de passende projecten is er sprake van een zaaglijn die 

nodig is in verband met overvraging en beschikbaar budget.  

 

Het programma met gesorteerde projectvoorstellen per verhaallijn worden aan de 

stuurgroep voorgelegd.  Afhankelijk van die positie en het beschikbare budget kent 

penvoerende gemeente Arnhem als formeel eindverantwoordelijke toe of wijst af. 

 

Het toetskader is zo vormgegeven dat men via weging van Voorwaarden I kan toetsen of een 

project voldoet aan de absolute eisen en met Voorwaarden II en Voorkeurscriteria III een 

prioriteitenlijst kan samenstellen. Een project kan met een beargumenteerde motivatie van 

de adviescommissie hoger of lager op de lijst terechtkomen.  

 

De commissie toetst aan een aantal voorwaarden (onder I en II) en weegt criteria (onder III) 

waaruit uiteindelijk een lijst ontstaat waarmee zij adviseert in welke volgorde de aanvragen 

toegekend kunnen worden. Het kader is niet los te zien van de context van het Masterplan 

Veluwe Remembers en de context van de subsidieregeling van Gelderland Herdenkt.  

 

 

Toetskader adviescommissie 

 

Passages uit masterplan Veluwe Remembers: 

 

• Veluwe op 1 is gericht op samenhang, samenwerking en focus. Dit is de ambitie van 

de VeluweAgenda onderschreven door bijna 40 actieve partners op de Veluwe: in 

2025 is de Veluwe de meest gastvrije bestemming van Nederland, waarin een hoge 

biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, 
erfgoed, dorpen en steden. De vrijetijdseconomie is in 2025 gezond en het aanbod is 

optimaal gericht op de vraag van recreant en toerist; 

• De komende jaren werken we aan bereikbaarheid en beleefbaarheid van het WO2 

erfgoed en maken we de koppeling naar de betekenis in het heden; 

• Met als start de inspanningen in 2019-2020 is in 2025 het erfgoed in al zijn 

veelzijdigheid toegankelijker gemaakt, vindbaarder en ook beter ‘beleefbaar’. Niet 

alleen het erfgoed is toegankelijker, ook de informatie over de belangrijkste 
verhaallijnen die meer over de geschiedenis vertellen;  
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• Veluwe Remembers is ontwikkeld als uitwerking van de Veluwe op 1 agenda, 

programmalijn ‘beleefbaar erfgoed’. Het is de bijdrage van de Veluwe aan het 

provinciale programma Gelderland Herdenkt. Veluws icoon in het 75ste  kroonjaar; 

• Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Airborne Region die voor een belangrijk 

deel op de Veluwe ligt; 

• Er is en wordt al ongelooflijk veel aan (kleine) content ontwikkeld. De idee achter 

Veluwe Remembers is bestaande, geupgrade en nieuwe projecten (groot en klein) te 

verbinden en krachtiger op de kaart te zetten;  

• Meer samenhang en blijvend samenwerken van WO2 erfgoed met toerisme en 

onderwijs op de Veluwe staat centraal;  

• Meer samenwerking tussen en met andere regio’s, provincie en landelijke instellingen; 

• We werken met drie vastgestelde verhaallijnen; 

• We werken met de invalshoeken, herdenken, beseffen en beleven: 

 

 
Passages uit de verordening Gelderland Herdenkt: 

 

• het regioprogramma geeft uitwerking aan het beleidsplan Gelderland Herdenkt, met 

inachtneming van de daarin beschreven kaders;  

• het regioprogramma voorziet in een gedifferentieerd en evenwichtig geheel van 

activiteiten, dat zoveel mogelijk is verspreid over de herdenkingsperiode, bestemd is 

voor verschillende doelgroepen en aantoonbaar meerwaarde heeft ten opzichte van 

de herdenkingsactiviteiten in voorgaande jaren; 

• het regioprogramma voorziet in samenhang tussen de activiteiten in de regio en zo 

mogelijk met activiteiten in andere regio’s, en voorziet in samenwerking tussen de 

organisatoren en 

• de gemeenten van de regio hebben schriftelijk afgesproken hoe hun samenwerking 

voor de toekomst wordt geborgd met organisaties die activiteiten uitvoeren, gericht 

op herdenken, beseffen, beleven en vieren met betrekking tot de Tweede 

Wereldoorlog en de vrijheid.  

 

 

Weging van voorwaarden en voorkeurscriteria 

 

Voorwaarden I en II en Voorkeurscriteria III. Er zijn 18 items om na te lopen en sommige 

aspecten zijn ‘dubbel benoemd’ en wegen daardoor zwaarder (bijv. cofinanciering). Op een 

vijfpuntschaal: onvoldoende is 1, matig is 2, voldoende is 3, goed is 4 en uitstekend is 5. 

 

Een hoge score zegt nog niet dat daarmee de keuze is gemaakt. Het gaat tenslotte om een 
programmatisch advies en inhoudelijke argumentatie. Zo kan spreiding over de Veluwe in 

het totale aanbod in sommige gevallen zwaarder wegen. 

 

Voorwaarden I: harde eisen 

 

Wanneer niet voldaan wordt aan deze voorwaarden kan het project direct worden 

afgewezen.  
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1 Het project past tenminste in één van de volgende verhaallijnen: 

 

a. De Joodse Geschiedenis op de Veluwe 

b. Market Garden of de Slag om Arnhem  

c. De Bevrijding door de ‘Canadezen’ of vieren van de vrijheid 

 

 

   2 Het project levert bijdragen aan de invalshoeken: 

 
d. Herdenken: het eren en gedenken van hen die zich voor het herwinnen van onze vrijheid 

hebben ingezet (denk aan herdenkingen, vieringen vrijheid, kransleggingen, enz.)  

e. Beseffen: dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en op veel plaatsen in de wereld geen 

realiteit (denk aan lifelong learning, onderwijs gericht, conferenties, games, debat, lezingen, 

publicaties, documentaire, enz.)  

f. Beleven: indringende ervaringen ondergaan die bijdragen aan het Herdenken en Beseffen 

(denk aan festivals, battlefield tours, mobiele site, voorstellingen, concerten, routes, apps, 

enz.)  

 

    3 Initiatiefnemers zorgt voor cofinanciering van minimaal 50% 

 

4 Het project valt binnen de herdenkingskalender van Gelderland Herdenkt 

(sept 2019-31 mei 2020), 

 

     5 Het project is gericht op publiek en/of gebruikersgroepen (onderwijs) 

 

     6 Het project/de rechtspersoon heeft geen commercieel winstoogmerk 

 

7 Het project betreft geen reguliere activiteit maar is een plus of extra in het 

kroonjaar en/of duurzaam bruikbaar ook daarna. 

 

8 Het project richt zich (minimaal op één andere) op meerdere gemeenten, de 

regio, de Veluwe, andere regio’s, enz.  

 

9 Het project voldoet aan de eisen van correct en tijdig de aanvraag indienen bij 

het subsidiebureau van Arnhem. 
 

ja nee 

 

• Bij alles ja, door naar weging Voorwaarden II en Voorkeurscriteria III 

• Bij één nee, motivatie afwijzing 

 

 

Voorwaarden II: het project draagt bij aan de uitgangspunten van VR en GH.  

 

Op elk van deze vier voorwaarden kan men punten scoren. Deze bepalen mede de hoogte 

op de prioriteitenlijst.  

 

1  Duurzaamheid: 
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a) het 75ste kroonjaar wordt door initiatiefnemer met project mede gezien als een start 

voor meer duurzame herinneringstoeristische (Veluwse) samenwerking gericht op de 

komende jaren;  

b) initiatiefnemer draagt met project bij aan samenhang en zichtbaarheid in regio/Veluwe 

tijdens het 75ste kroonjaar en daarna zoals aan ontwikkelingen als; ‘cities of freedom’, 

‘cities of veterans’, One Shared (Canada) History, Joodse geschiedenis 

/Apeldoornsche bos, vieren van vrijheid, vrijheidsontbijt, enz.; 

c) initiatiefnemer draagt met het project bij aan een voor bezoeker toegankelijk pakket 

van Veluwse arrangementen rond herinneringstoerisme W02 (routes, enz.) 

d) WO2 erfgoed is binnen verhaallijnen beter te vinden en toegankelijker. 

 

2 Bewonersparticipatie en/of publieksgericht:  

 

a) er wordt binnen het project zoveel als mogelijk ‘bottom u’p gewerkt en ook 

bewoners en bezoekers worden actief betrokken bij de activiteiten;  

b) het 75ste kroonjaar trekt met project meer dan gemiddeld extra publieksaandacht, 

met name bij jongeren (‘jongvolwassenen’);  

c) er middels het project een spreiding wordt bereikt van activiteiten over de Veluwe 

heen;  

d) niet alleen het ‘WO2 erfgoed’ is toegankelijker, ook de informatie erover is 

(meertalig) beschikbaar.  
 

3 Samenwerking en samenhang: 

 

a) het project heeft aansluiting met en/of draagt bij aan het opbouwen van een 

duurzaam netwerk van bovenlokale  en/of Veluwse en/of landelijke stakeholders voor 

herinneringstoerisme;  

b) het project draagt bij aan meer samenwerking en samenhang op korte en/of lange 

termijn tussen bijv. instellingen en gemeenten. 

 

4 Actualiteit 

 

a) Er vanuit projecten aandacht is voor koppeling naar actualiteit (vrede, vrijheid, 

veiligheid, inclusiviteit, humanitaire acties, uitdagingen rondom migratie, enz.).  

 

 

Voorkeurscriteria III : het project sluit aan bij de criteria van GH/VR 

 

Op elk van deze voorkeurscriteria kan het project scoren.  

 

1 activiteit van bijzondere kwaliteit/impact.  

 

2 Duurzaam (ook meerwaarde na 2020) o.a. door versterken van WO2-erfgoed 

infrastructuur of een netwerkbijdrage of een voorbeeld voor andere projecten. 

 

3 Van, door, met en over jongeren, jongvolwassenen (met name vmbo en mbo). 

 

4 Bijdragen aan (de ontwikkeling van) herinneringstoerisme. 
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5 Bijdrage aan het nieuwe herdenken. 

 

6 Kwaliteit in projectplan (helder in wie, met wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom) 

en realistische begroting (realistische kosten en haalbare dekking). 

 

7 Méér dan 50% cofinanciering gegarandeerd bij indiening. 
 


