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NIEUW: MUZIEK SIERADEN
Atlantis Memorials kan gezien worden als een ware pionier op het gebied van
herinneringssieraden. Na aanhoudende vraag van nabestaanden voor het tastbaar maken van
een herinnering betrad het Nederlandse bedrijf in 2000 als een van de eersten de markt voor
herinneringssieraden. In de subtiel vormgegeven assieraden kan een symbolische hoeveelheid
as onopvallend worden meegedragen. Moderne en tijdloze ontwerpen, zodat nabestaanden
hun mooie herinneringen dichtbij zich kunnen dragen.
Nieuw binnen de Atlantis collectie is een stijlvolle sieradenlijn die zijn inspiratie haalt uit de
muziek. Deze collectie aan muzieksieraden bestaat uit hangers in de vorm van diverse
muzieknoten en muziekinstrumenten, zoals een (elektrische) gitaar, viool, saxofoon en
piano. Een blijvende herinnering aan de muzikanten die ons hebben verlaten, maar
wiens muziek we voor altijd in onze harten zullen sluiten.

Bezoek onze website voor meer informatie: www.funeralproducts.eu

Industrieweg 10 - 12 | 5627 BS Eindhoven
T +31 (0)40 2485060 | F +31 (0)40 2482880
info@funeralproducts.nl | www.funeralproducts.eu
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Altijd de juiste keuze
Onze houten kisten worden gemaakt
van FSC-gecertificeerd hout

www.kaspersma-vanwillegen.nl | info@kaspersma-vanwillegen.nl | 0416 - 820 022 | Bagijnhof 25, 4264 AZ Veen
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Al in 2012 spotte Autobloglezer
Chris Woolman in Californië deze
tot rouwauto omgebouwde
Toyota Prius en postte hem op
Facebook.
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
PHOTO.PHP?FBID=10151336462676760

VASTE RUBRIEKEN

Coverbeeld: De elektrische overbrengbus van Correct Monnereau wordt ook wel ingezet voor staatsievervoer. Foto: Jikke Göbel.
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“Proteïnevezels, zoals wol en zijde, ontbinden met
vergelijkbare snelheid als huid, terwijl polyester,
populair bij begraven, lang blijft voortbestaan nadat
een lichaam is verteerd tot skelet en polyesterdraad.”
PIA INTERLANDI (2012) (A)DRESSING DEATH: FASHIONING GARMENTS FOR
THE GRAVE, MELBOURNE, RMIT UNIVERSITY (PHD UNPUBLISHED),
PIAINTERLANDI.COM/GARMENTS-FOR-THE-GRAVE/

Meer academic death quotes op pag. 29
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Vervoer minder sexy?

O

nlangs verzorgde ik de uitvaart voor de moeder van een vriendin met
wie ik ooit milieukunde studeerde. Ze werkt al decennialang in de
groene sector. Toch was de uitvaart van haar moeder niet zo duurzaam.
Dat kwam vooral door de vele vervoersbewegingen. De kerkdienst was in
Zutphen – daar was haar moeder naar toe verhuisd zodat zij en haar man
konden mantelzorgen – , het graf in Apeldoorn, de nazit weer in Zutphen.
Op de uitvaart kwamen veel mensen die ze overal bij wilden hebben, bij de
dienst, het begraven en de condoleance. Dat was de gewoonte in hun familie. Er werden dus heel wat kilometers verreden. En net als voor vader – 25
jaar geleden – wilden ze een eikenhouten kist.
“Het wordt niet zo duurzaam”, mompelde ik op een gegeven moment tegen
de man van mijn vriendin. “Begin er maar niet over”, antwoordde die, “ze
hebben het al moeilijk genoeg.” En zo was het. Niet alleen kon mijn vriendin
maar moeilijk verkroppen dat haar oude, maar nog zelfstandig wonende
moeder, er in nog geen maand tussenuit geknepen was, het was ook lastig
samenwerken met haar broer, met wie ze al jaren geen contact meer had.
Met de kist kwam het gelukkig wel goed, qua duurzaamheid. Ze kozen een
inlandse Staatsbosbeheerkist. “Mooi”, hoorde ik mezelf vergenoegd zeggen, terwijl ik over het deksel streek, “en heel duurzaam, hij komt zelfs van
een kistenfabriek hier uit de buurt.” Een medewerker had hem aan het eind
van de werkdag op weg naar huis bezorgd – duurzamer kán bijna niet. Toch
vertelde ik dat niet. De aandacht lag alweer ergens anders en vervoer is toch
minder aaibaar dan een kist.
Alhoewel. Kijk maar eens op pagina 37. Daar ziet u een Noorse RouwTesla,
een zwarte slee in de witte sneeuw. Adembenemend mooi. Vind zelfs ik, die
mezelf tegen de rouwvervoerders die ik voor het hoofdartikel belde steeds
weer hoorde zeggen dat ik niks met auto’s heb. Is het niet aaibaar, dan toch
sexy. Als dit is waar we naar toe gaan, zeg ik met die rouwvervoerders: 2022
wordt het jaar van de elektrische rouwauto. Hopelijk met een dak vol zonnepanelen om zelf de stroom op te wekken.
Ook in dit blad besteedden wij vaker aandacht aan de milieuaspecten van
kisten dan van rouwvervoer. Ook over kisten zijn we nog lang niet uitgediscussieerd. Om maar iets te noemen: is bij cremeren een inlandse houten kist
beter dan een lichaam gewikkeld in een veelgewassen dekbedhoes? Hoe
‘eco’ zijn in Oost-Europa geproduceerde populieren kisten? Is in Nederland
geproduceerd spaanplaat niet duurzamer?
Maar in dit nummer focussen we op vervoer. Ook
daar is het soms goochelen met verschillende
milieuaspecten. Al dat fossiele gerij naar Zutphen
en tussen Zutphen en Apeldoorn had met live
streaming al een stuk minder kunnen zijn. Aan de
andere kant: een nabestaande die zijn stedentrip
afzegt omdat-ie niet in Madrid een livestream wil
volgen – dat zou past echt duurzame winst zijn!
MARJON WEIJZEN HOOFDREDACTEUR
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TEKST MARJON WEIJZEN BEELD TIMOTHY ANDREW (BEELDBEWERKING JORRIT VAN RIJT)

“Zero Waste”

“Sociaal
ondernemen”

“Voor een
betere wereld”

Andja Bratić, uitvaartplanner en eigenaar van Art of Goodbye en Digital Funeral Professionals, Koen Verlinden, van 'kartonnen kisten' Fair Coffins en uitvaartpersoneel bemiddeling Funiwork en Bob Hendrikx van Loop Biotech ('de levende doodskist') presenteerden in Brussel op de uitvaartbeurs van de Koninklijke Federatie van de Belgische Uitvaart Sector (Funebra)
milieuvriendelijke uitvaartalternatieven. Het was een gelegenheidscoalitie. "Geen teamwork, eerder miscommunicatie", grapt
Hendrikx, die verbaasd was zichzelf aan te treffen op de nieuwe site zerowasteuitvaart.nl. Hij is daarvan weer verwijderd, omdat hij liever onafhankelijk blijft. Bratić en Verlinden organiseren een nieuw netwerkevenement voor groene uitvaarders: de
ZeroWasteUitvaartborrel. Meld je voor de nieuwjaarsborrel op 28 januari aan via zerowasteuitvaart.nl.
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ZELF DE ROUWAUTO RIJDEN
Budget Hearses en Verstraaten Staatsie Vervoer verhuren
rouwauto Chrysler Pacifica zonder chauffeur, aan uitvaart
ondernemers en nabestaanden. Piet Verstraaten: “We zien
dat er vraag is van uitvaartondernemers die de rouwauto
langer nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een voor de
nabestaande betekenisvolle route willen rijden, of na de
dienst en condoleance met een klein groepje de overledene
wegbrengen naar begraafplaats of crematorium. Zij zijn zo
voordeliger uit. En ze kunnen hun eigen auto laten staan, dat is
ook nog eens duurzamer.”
Introductieprijs: €375 per dag. Standplaats Oss,Venray,
Heerhugowaard en Amsterdam.
WEB

www.zelfrijden.com.

Uitvaartlabs

Mr. E. (Eddy) Heuzeveldt, De Ombudsman Uitvaartwezen

KLACHT=KANS

Onredelijke korting op
uitkering verzekeraar?
Klager had een naturapolis, maar gaf een bevriende relatie
opdracht tot de uitvaart en dus niet de uitvaartvereniging. De
verzekeraar keerde de helft van het maximaal uit te keren b
 edrag
uit (375 euro), verwijzend naar haar reglement, waarin staat
dat zij de bevoegdheid heeft tot een uitkering van 0 tot 100
procent als voor een andere uitvaartverzorger wordt gekozen.
Het verdienmodel van de verzekeraar is immers dat zij uitvaarten
verzorgt en zij derft dus omzet als verzekerden voor een andere
uitvaartverzorger kiezen.
Klager vindt dat het hele bedrag uitgekeerd had moeten
worden, omdat het logisch is dat hij voor een andere uitvaart
verzorger koos, een goede vriend van de familie. Het bestuur van
de uitvaartvereniging stelt dat zij al rekening hield met de keuze
voor een bevriende relatie, en zich royaal opstelde
door de helft uit te keren en niet niets.
Als ombudsman heb ik geoordeeld dat de korting in
deze omstandigheden niet onredelijk is, en de klacht
afgewezen.
Klachtnummer 2021-0440
WEB ombudsmanuitvaartwezen.nl
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Wegens corona uitgesteld, maar in
2022 dan toch alsnog: de Funeraire
Academie organiseert drie Uitvaart
labs. Een ‘doorsnee’ uitvaart wordt nagespeeld door beroepsuitvaartleiders.
Na de ceremonie vindt er een gestructureerde evaluatie plaats: individueel,
per beroepsgroep (uitvaartleiders,
ritueelbegeleiders, aulapersoneel, de
rol van nabestaanden) en plenair. Wat
werkt, wat werkt niet of kan beter? Hoe
kunnen we elkaars expertise aanvullen
en van elkaar leren? Maar ook: waarin
lijken we elkaar tegen te spreken?
Onderzoekers van uitvaartcultuur geven
twee minicolleges. De inzichten van het
uitvaartlaboratorium worden verwerkt
in het Handboek crematierituelen.

31/1 Enschede, 7/3 Hilversum en
28/3/Amsterdam. Deelname
Uitvaartlab: € 75.
WEB www.totzover.nl/funeraireacademie/uitvaartlab
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NIET VEEL ANIMO VOOR
TOOGDAGEN
De kartrekkers voor een nieuw overkoe
pelend uitvaartplatform, Joris Huizinga en
Henry Meijdam, organiseerden in november
zogenaamde ‘Toogdagen’ om mee te praten
over samenwerken in de branche. Iedereen
in de branche was uitgenodigd, de bijeenkomsten waren regionaal, gratis en gecombineerd
met netwerken, maar trokken toch vooral
branchebestuurders. Een niet-aangesloten
uitvaartondernemer, begraafplaats- of crematoriumbeheerder of toeleverancier was er niet
te bekennen.

RECENSIES

Alleen verder
Nooit geweten: jaarlijks overlijden 40.000 70-plussers
die een partner achterlaten. Reden voor Maria de Greef
en Marjon Weijzen om de oude achtergebleven te interviewen. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Je hóórt de
ouderen praten. Ze pakken hun leven weer op, maar blijven
het gemis voelen. [Guus Sluiter]

Maria de Greef en Marjon Weijzen, Na een leven lang
samen...alleen verder (Gopher, 2021) € 15.

Het beste uit De Kist
Rob Bruntink verzamelde de mooiste uitspraken uit
tien jaar tv-programma De Kist in een prachtig vormgegeven en heerlijk in de hand liggend boekje. Prettig nuchter
en toch diep met letterlijk een zacht aanvoelende kaft. In
alle opzichten een voltreffer. [Marjon Weijzen]

Rob Bruntink, De kist - bekende Nederlanders over
de grote vragen van het leven (Ten Have, 2021)
€ 20,99, E-book: € 9,99
Henry Meijdam

Afscheid van ooievaar
Hoe kijk je over vijf jaar terug als de samenwerking in de uitvaartbranche geslaagd is? Dat is
de vraag die trendwatcher Niels Hansen (van
Fresh Forward) stelde. “De branche is open en
transparant, er is meer onderling vertrouwen
en consumenten hebben een kwaliteitsgarantie”, was bij de bijeenkomst in Ommen (een
kleine twintig deelnemers) zo’n beetje de kern
van de antwoorden. Er werden ook grotere
doelen genoemd, zoals: ‘het taboe over doodgaan is verdwenen’ of ‘consumenten hebben
de vrijheid voor meer vormen van lijkbezorging’. Ook veel genoemd: de ombudsman kan
door iedere consument worden ingeschakeld.
Meijdam concludeerde (na de eerste twee
middagen) dat de aanwezigen overwegend
positief staan tegenover verdergaande
samenwerking en dat niemand er een stokje
voor steekt.
De grootste kunst zal zijn om een organisatievorm te ontwikkelen waarbij de overgrote
meerderheid van uitvaartverzorgers, nu
ongeorganiseerd, zich wél gaat aansluiten. De
weg er naar toe gaat stapsgewijs. “Eerst het
A-diploma halen”, besloot Meijdam, “U weet
hoe dat gaat, te water met zwembandjes om.”
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Het bos wacht op Ooievaar. Eenmaal geland blijkt dat
Ooievaar oud en ziek is en ze sterft. Prachtige illustraties
dragen de tekst. De boodschap: blijf verhalen vertellen over
degene die overleden is. Voor kinderen vanaf een jaar of 4.
Niet te verwarren met het filosofieboek voor kinderen van
Stine Jensen met dezelfde titel. [Maria de Greef]

Janna Lathouder en Anne Schneider, Alles wat was
(Uitgeverij Clavis, 2021) € 15,95

Uitbehandeld
Journalist Annemarie Haverkamp interviewde wekelijks voor het AD mensen die uitbehandeld zijn en weten
dat ze nog maar kort te leven hebben. Aan die portretten
zijn interviews toegevoegd met onder andere longarts
Sander de Hosson, rouwdeskundige Manu Keirse, anatoom
Roelof-Jan Oostra en uitvaartverzorger Susanne Duijvestein.
Inspirerende lotgenotenverhalen voor wie het treft.
[Marjon Weijzen]

Annemarie Haverkamp, Ik heb geleefd – wat de dood je
kan leren over het leven (Lebowski publishers; 2021)
€ 22,99, E-book: € 9,99
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Te laat schouwen
DUURZAAM VERVOER HEEFT DE WIND MEE

CARTOON: HANS BASTEN

HUIS DOORN IN ROUW
In de tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot corona’, toont Museum
Huis Doorn bijzondere uitingen van individuele en collectieve rouw in
de afgelopen eeuw. Honderd jaar geleden overleed voormalig keizerin
Auguste Victoria in Huis Doorn, tachtig jaar geleden oud-keizer Wilhelm II.
Rouwbloemen sieren
de sterfkamers, kroonluchters zijn getooid in
zwarte tule, spiegels zijn
afgedekt en de eetzaal
ziet er net zo uit als na
de dood van Auguste
Victoria: met een kist,
zwarte kleden, palmen
en kandelaars.
Naast de rouw aan het
hof is er aandacht voor de rouw om de gevallen soldaten in de Eerste Wereldoorlog en recentere vormen van collectieve rouw, zoals de
Bijlmerramp en het neerstorten van MH17, de bloemenzeeën na het overlijden van Pim Fortuyn en André Hazes.
Speciaal voor Museum Huis Doorn ontwierpen studenten van ArtEZ,
University of Design in Arnhem, hedendaagse rouwkleding.

BU DIGITAAL
Volgend jaar verschijnt Brancheblad Uitvaartzorg naast de
zes tweemaandelijkse themanummers in de tussenliggende maanden in een digitale editie. Alle artikelen zijn online
ook te lezen op Branchebladuitvaartzorg.nl.
8

Dat verpleeghuisartsen bij een over
lijden ’s avonds of ’s nachts meestal
pas de volgende ochtend komen
schouwen, is uitvaartverzorgers al
jarenlang een doorn in het oog. Hoewel in de handreiking voor ouderen
artsen uit 2016 staat dat een lijkschouw
alleen de volgende ochtend pas plaats
mag vinden bij een verwacht overlijden
en als de nabestaanden daarmee instemmen, is het in veel zorginstellingen
toch regel dat artsen pas (soms laat) in
de ochtend de schouw verrichten. Het
Keurmerk Persoonlijke Uitvaart heeft
een meldpunt ingesteld voor situaties
waarbij de arts langer dan 3 uur op zich
liet wachten: schouwartstelaat.nl. Volgens Jos Buitelaar, voorzitter Keurmerk
Persoonlijke Uitvaart, komen er veel
meldingen binnen. Het aantal noemt
hij bewust nog niet: “Ik wil niet dat uitvaartondernemers hun medewerking af
laten hangen van het aantal meldingen
dat er al is.”
Eind dit of begin volgend jaar over
handigt hij de meldingen aan minister
Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken),
met een oproep om in de wet een
exacte termijn waarbinnen geschouwd
moet worden (bijvoorbeeld 3 uur) op te
nemen. “De uitzondering voor ouderenartsen heeft geleid tot een ongewenste oprekking van soms wel meer
dan 12 uur. Bij een overlijden om 9 uur
’s avonds is de volgende dag rond 10
uur schouwen niet ongebruikelijk.” Het
meldpunt ontving slechts één negatieve reactie en veel positieve. “Met name
vanuit verpleegkundigen. Zij beseffen
vaak niet dat een gevolg van pas de
volgende dag schouwen kan zijn dat de
kist eerder dicht moet.”
Branchevereniging BGNU ondersteunt
het initiatief en heeft voor nabestaanden waarbij de arts langer dan 3 uur
op zich liet wachten een vragenlijst
opgesteld, die tot en met januari
ingevuld kan worden. Ook vraagt zij
haar leden bij te houden hoe vaak het
voorkomt dat in zorginstellingen te laat
geschouwd wordt.
WEB www.schouwartstelaat.nl
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KORTST

CAMPAGNE MONUTA

‘Monuta. Open over afscheid.’ Dat is de
nieuwe leus van Monuta, in de nieuwe
campagne, ontwikkeld met Persuade.
BRITS ONDERZOEK NECROFILIE

De Engelse regering laat seksueel misbruik
van overledenen onderzoeken. Aanleiding
is de commotie rond een elektricien die

BETALEN VOOR GEDICHTEN

jarenlang ongestoord overleden vrouwen en
kinderen kon misbruiken in mortuaria. De man

Er is geen terug
En er is geen blijven
En geen verder

heeft bekend zich te hebben vergrepen aan

Wie dit gedicht van J.C. van Schagen op de rouwkaart wil
zetten kan dat makkelijk en netjes regelen via uitgeverij
Plint. Het is een van de gedichten in Dood gewoon gaan
hemelen, een prachtig boek met gedichten, schilderijen
en tekeningen rondom sterven. Met de meeste van de
bijna 75 dichters, of hun erven, maakte Plint afspraken over
het gebruik bij uitvaarten. Voordragen is kosteloos, voor
gebruik op een kaart of in een advertentie betaal je (via de
webshop) 35 euro.

ASN-PRIJS VOOR LEVENDE DOODSKIST

de lichamen van bijna honderd vrouwen. In
Nederland is necrofilie niet strafbaar. Bron:
De Telegraaf.
Loop Biotech won bij de ASN Bank Wereldprijs, voor duurzame start-ups in Nederland,
de derde prijs (10.000 euro) én de publieksprijs (5000 euro) voor ‘s werelds eerste
levende doodskist die de aarde verrijkt
met een nieuwe bron van leven.
WEB www.asnbank.nl/wereldprijs.

ELEKTRISCHE OVENS EN PROEF WATERSTOF

Terwijl Dela elektrische ovens plaatst, onder
WEB

plint.nl

andere in Groningen en bij Den en Rust
(Bilthoven) en daarmee zo’n 100 kg CO2 per
crematie bespaart, sloot crematoria Twente
zich aan bij H2Hub Twente om te onderzoe-

Onderzoek milieubesef uitvaartbranche

ken wat de mogelijkheden zijn van cremeren
op waterstof.
EEUWIGE GRAVEN POPULAIR

Studenten van ROC Nijmegen en Triunity Opleider voor
mensen met autisme voeren in opdracht van Fair Coffins
een onderzoek uit naar de kennis van en aandacht voor
duurzaamheid onder uitvaartondernemers. Zij stelden daarvoor een enquête op die ze telefonisch afnemen onder 2500
uitvaartbedrijven. Het onderzoekt loopt nog, maar Koen Verlinden van Fair Coffins deelt alvast wat bevindingen, op basis van
de eerste 175 respondenten: “84 procent van de respondenten
geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden, maar slechts
69 procent bespreekt milieuaspecten met klanten. Wat me
verder opvalt is dat uitvaartverzorgers vaak hun eigen mening
leidend laten zijn in hun aanbod, in plaats van de vraag van hun
klanten, en dat de milieukennis vaak gering is, terwijl ze vinden
dat ze goed op de hoogte zijn van milieuaspecten.” Dat laatste
is een lastige. Uitvaartondernemers adviseren bijvoorbeeld
bij crematie een inlands houten kist – zoals Greenleave stelt –,
terwijl Verlinden op basis van ander milieuonderzoek redeneert: ‘hoe minder omhulling hoe beter’. Hoewel de vragen
nadrukkelijk niet gesteld worden vanuit Fair Coffins, valt Verlinden verder op dat de kist vaak als eerste genoemd wordt als
voorbeeld van een duurzaam uitvaartproduct.
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De afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente
Twenteland 204 graven met eeuwige grafrechten uitgegeven; veel voor een gemeente
waar jaarlijks zo’n 300 mensen sterven. Voor
1200 euro kan een bestaand grafrecht worden
omgezet naar eeuwigdurend grafrecht. De
eeuwige graven zijn een initiatief van een
lokale partij die hierdoor de grootste werd in
de gemeente, meldt dagblad Tubantia.
NAVU BIJ EXAMENKAMER

Het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg
is geaccrediteerd door de Stichting
Examenkamer.
CREMATORIUM MINNENDAEL

In Zwijndrecht opende Klink Uitvaart op
begraafplaats Munnikensteeg kleinschalig,
modern en duurzaam crematorium en uitvaartcentrum Minnendael. Directeur Kees van
der Spek: “Met een elektrische crematieoven
en zonnepanelen zijn we compleet van het
gas af.”

9
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Uit de Evertree-urn groeit een
herinneringsboom
Wat de Evertree-urn zo bijzonder maakt? Uit de as van de
overledene groeit een boom. Dat biedt de nabestaanden troost,
laat herinneringen bloeien en helpt de natuur. En daar dankt de
urn zijn naam aan: voor altijd zal de overleden dierbare voortleven
in de herinneringsboom.
Gerrit en Corinna Werkman zagen de Evertree in Duitsland
en wisten meteen: die duurzame en betekenisvolle urn
moet naar Nederland komen. Inmiddels zijn ze exclusief
leverancier van de volledig biologische Evertree-urn. Het
echtpaar heeft de afgelopen jaren helaas van veel geliefden
afscheid moeten nemen. Ze begrijpen
daarom maar al te goed hoe het is om
met verlies en gemis om te gaan. En hoe
mooi het is dat de overledene dan nieuw
leven aan de aarde schenkt: een boom
die CO2 opneemt en een ontmoetingsplek biedt om herinneringen te delen.

Troost en de blijdschap
Hoeveel troost Evertree nabestaanden
kan bieden, lieten Herbert en zijn dochter
Marlies aan het echtpaar weten: “In 2003
overleed mijn zoon op 25-jarige leeftijd.
Zijn urn stond bij ons in huis. We brandden er kaarsjes bij, dat gaf ons rust. Toch bleven we zoeken
naar een andere waardevolle manier om te herinneren…
In de zomer van 2020 overleed mijn vrouw. Het werd een
heel zware tijd voor mijn dochter en mij. Nu stonden er
twee urnen….
De Evertree-urn vonden we meteen prachtig. We kozen
er één voor mijn zoon/haar broer en één voor mijn vrouw/
haar moeder. Na ongeveer 8 á 10 weken begonnen de
zaden te ontkiemen…
Het is niet te beschrijven wat we voelden toen we de eerste
blaadjes zagen: de blijdschap, de troost. Gevoed door hun
as, zorgen twee lieve mensen voor twee mooie bomen.
We zullen ze voor altijd missen, maar in onze tuin groeit
nieuw leven. Bomen die wij kunnen koesteren en later
zelfs omarmen.”

Concreet iets doen
Een tastbare herinnering kan helpen bij rouwverwerking.
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Rouwen is een zware taak die iedere nabestaande op zijn of
haar eigen manier uitvoert. Het troost nabestaanden vaak
als ze iets concreets kunnen doen en die mogelijkheid biedt
de Evertree-urn. Het boomzaad moet verzorgd worden
en geeft als dank daarvoor een levende herinnering aan
de nabestaande.

Let your memories grow
De urn wordt geleverd met gedroogde, bemeste aarde en één van de vijf
boomzaden waar een keuze uit gemaakt
kan worden. De Evertree-urn mag in
privégrond begraven worden, niet in
openbare of gemeentegrond. In een
bos is ruimte voor de urn als de eigenaar
toestemming heeft gegeven.
Een aantal begraafplaatsen heeft
interesse in de urn die volledig door de
aarde wordt opgenomen. Hoe troostrijk zou dat zijn: een
herinneringsbos van Evertree-bomen?
Nieuw leven op de plek waar verdriet mag zijn en herinneringen worden gekoesterd. Niet voor niets koos Evertree
voor de slogan: Let your memories grow.
WEBSITE WWW.EVERTREE-NEDERLAND.NL

De inhoud van deze pagina’s is afkomstig van derden en
valt niet onder de verantwoordelijkheid van BU of de redactie.
Wilt u een bericht plaatsen? Neem dan contact op
via branchebladuitvaartzorg@performis.nl.
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DUURZAME KISTEN DUURZAAM VERVOEREN IS NOG VER WEG.
TEKST INGEBORG VAN DEN WIJNGAART EN MARJON WEIJZEN

Jaap de Korte Biesvelden, Neerkant

Een duurzame kist
moet ook duur
zaam vervoerd

“Vervoer is een lastig punt. Ik maak de kisten zelf, bezorg ze zelf en help
soms mee met opbaren. Dat is mijn werkwijze, heel persoonlijk. Het
betekent wel dat ik in mijn bestelbus voornamelijk lucht vervoer. De
meeste kisten bezorg ik regionaal, binnen een straal van 100 kilometer.
Een paar keer per jaar breng ik een kist naar de Randstad. Ik spaar voor
een hybride of elektrische bus, en ondertussen compenseer ik de
CO2-uitstoot door bomen te planten.”

Dingco (Cor) Geijtenbeek Coffin in a Box, Vaassen
“Natuurlijk ben ik het eens met de stelling, om die reden hebben wij onze
‘bouwpakket’-kist Chistann gemaakt. Ons doel is om geen ‘lucht’ te ver
voeren. De zelfbouwkist wordt als een pakketje aan de deur afgeleverd,
ook in het buitenland, met online handleiding. Een vrachtwagen vol kisten gebruikt maar een vijfde van de transportcapaciteit. Op die manier komen ook massief houten kisten uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Die rijden leeg
terug, maar de kisten worden ‘eco’ genoemd, omdat ze van massief hout
zijn. Dat vind ik niet terecht. Maar ook wij laten onze kisten in Polen maken,
gedwongen door de markt. Wat ik ook erg vind is dat de houtprijzen de afgelopen tijd verdubbeld zijn, maar dat uitvaartondernemers maar een paar
tientjes meer betalen. De rest moeten ze in Oost-Europa slikken. Uitvaartbedrijven laten consumenten dan wel weer grof meer betalen voor ‘eco’. Onze
kisten gaan na de fabricage naar een opslag bij Schiphol en van daaruit naar
de klant. We hebben helaas nog niet de kracht om ook de transportpartijen
te verduurzamen, maar onze bouwpakketkisten worden vervoerd door grote
partijen als PostNL en DPD die zo wel de kracht hebben om schonere vrachtwagens in te zetten en CO2 te compenseren. DHL levert al uit met elektrische
bestelwagens.”

Jildert Steenbeek, Bogra, Enkhuizen
“Duurzaam vervoer hebben wij gevonden in ons voorraadbeheersysteem.
Deze markt vraagt een heel snelle levering en dat doen we vanuit depots en
door onze kisten rechtstreeks naar de klant te brengen. Beide vervoersstromen hebben we aan elkaar gekoppeld en met dat voorraadbeheersysteem
zien we precies wat waar staat. Zo rijden we niet met lege wagens en hoeven
we minder kilometers af te leggen. De vrachtwagens zijn diesels, dat kan nog
niet anders. We rijden wel op diesel die wordt gecompenseerd. Onze indus
trie is te klein om invloed op die wagens te hebben, daarom zoeken wij
de optimale balans tussen opslag en levering. In elk kistensegment hebben we een duurzame kist. Grondstoffen kopen we zo duurzaam mogelijk in.
Het spaanplaat dat wij gebruiken is voor 90 procent gerecycled en massief
hout komt uit een duurzaam beheerd bos. Verpakkingsmateriaal nemen we
mee terug, zodat het door onze leverancier gerecycled kan worden.”
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“In mijn bestelbus
vervoer ik voornamelijk
lucht”
Koen Verlinden Fair Coffins, Nijmegen
“Zeker mee eens. We hebben verspreid
over Nederland opslag- en distributiepunten, zodat we dicht bij de klant zitten. In ons
vrachtwagentje passen ongeveer twintig
kisten en we zorgen dat we alle capaciteit
gebruiken. Momenteel rijden we nog met
moderne dieselmotoren, maar zodra de
financiën het toelaten, schakelen we over
op elektrisch vervoer. Onze kisten zijn
zo ontworpen dat we ze voor het trans
port in elkaar kunnen zetten om zo meer
kisten en minder lucht te vervoeren.
Ze staan op statiegeld pallets die we zelf
hebben gemaakt van afgeschreven pallets van een groot aluminiumbedrijf. Als
bescherming gebruiken we gerecycled
plastic dat we vanaf de klant mee terug nemen en weer laten recyclen. En we letten
op gewicht, dat scheelt brandstof en dus
CO2: de FAIRwell weegt maar 8 kilo en de
Essential 14 kilo. De kisten die we samen
met families of uitvaartondernemers maken,
brengen we in een kleine zuinige bestel
wagen rechtstreeks vanuit Nijmegen. En
we compenseren alle onvermijdelijke CO2
om CO2-neutraal te kunnen leveren.”
11

De elektrische overbrengbus van Correct Monnereau wordt ook wel ingezet voor staatsievervoer.
Naasten lopen achter een stille uitlaatgasloze wagen.

DUURZAAM UITVAARTVERVOER
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Vervoerders: 2022
wordt het jaar van
de elektrische
rouwauto
Bij het vervoer valt nog veel milieuwinst te halen. Rouwvoertuigen die schoner en
stiller zijn, breken volgend jaar door, verwachten rouwvervoerders. Ook het aantal
gemotoriseerde kilometers kan nog flink omlaag.

TEKST MARJON WEIJZEN BEELD JIKKE GÖBEL (OPENINGSBEELD)

ero emissie’ is het credo binnen de automotive
branche. Geen uitlaatgassen meer. “Op termijn overgaan op elektrisch”, vertalen vertegenwoordigers van rouwvervoerders Correct
Monnereau, Verstraaten Staatsie Vervoer en Van der Lans &
Busscher die boodschap. De angel zit ‘m in dat ‘op termijn’.
Welke termijn? Berry van Beek, commercieel manager van
Correct Monnereau, schetst het dilemma: “De aanschaf
van elektrische rouwvoertuigen vergt grote investeringen
en de ontwikkelingen in elektrisch vervoer zijn moeilijk te
voorspellen. Dus wanneer is het juiste moment om in te
springen?”

Z

In theorie kan de rouwbranche in de transitie naar elektrisch
voorop lopen, stelt Stijn van Eekelen, manager marketing
& communicatie van Derks Uitvaartmobiliteit. “Omdat de
actieradius en het laadvermogen met name bij staatsie
vervoer geen grote issues zijn.” Toch ziet hij uitvaartonder
nemers aarzelen om een elektrische rouwauto aan te
schaffen. “Een paar jaar geleden was er meer enthousiasme,
nu lijkt het wat te stagneren.” ‘Creatieve leaseconstructies’
kunnen deze drempels wegnemen, denken ze bij Derks.
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“Dan kun je over drie jaar je rouwauto inruilen voor een nog
weer moderner model.”

BIODIESEL, BIOGAS
Ondertussen kan er met betere brandstoffen ook al heel
veel bespaard worden. “Door over te stappen op biodiesel
en aardgas besparen we al 85 procent op de uitstoot”,
zegt Jan Busscher van Van der Lans & Busscher. Monnereau
stapte begin dit jaar over op HV100 (‘biodiesel’) en
produceert daardoor zelfs 89 procent minder van het
broeikasgas.
Monnereau, dat binnen Funeral Assist Nederland (samenwerkende rouwvervoerders en facilitaire uitvaartdienstverleners) met Van der Lans & Busscher voorop loopt
in duurzaam vervoer, doet nog veel meer. Zo wordt de
CO2-uitstoot gecompenseerd door bomen te planten op
een eigen landgoed, zijn alle chauffeurs getraind op zuinig
rijden (‘het nieuwe rijden’) en rijdt er sinds afgelopen zomer
een elektrische overbrengbus. Van Beek: “Die is populair.
De jongens pakken hem als eerste en hij is, op verzoek,
ook al twee keer ingezet als staatsievervoer.”

→
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Kleinere uitvaarten: houd livestream erin

1

Bij een uitvaart kun je de meeste CO2 besparen door uitvaartgasten minder gemotoriseerde kilometers te laten maken. Als minder mensen fysiek
bij een uitvaart zijn en meer mensen online meebeleven is dat dus prima
voor het milieu. Vooral als het mensen van ver betreft.

Uitzwaaien, niet wegbrengen
Minder kilometers rijden bereik je ook door de
uitvaart op één locatie te houden, liefst een locatie
die voor de uitvaartgasten niet te ver rijden is (en
goed bereikbaar met OV). Dat kan een crematorium
of begraafplaatsaula zijn, maar het komt ook steeds
vaker voor dat het afscheid in een zaal, tuin of huis
wordt gehouden en de overledene wordt uitgezwaaid
in plaats van weggebracht. Of dat alleen intimi de
overledene na afloop begeleiden naar de oven of het
graf. En als er dan toch een stoet meegaat: rijd dan
zoveel mogelijk samen.

2

Loopkoetsen en aanhangfietsen

3

Een lopende of fietsende rouwstoet kan een goed en
mooi alternatief zijn voor de laatste rit van kerk naar graf.
Steeds meer uitvaartondernemers, begraafplaatsen en
crematoria schaffen zelf een loopkoets aan. Als ook een
bak- of aanhangfiets tot hun ‘wagenpark’ gaat behoren,
bespaart dat niet alleen CO2 voor het laten brengen
en halen; het zorgt er ook voor dat de vraag zal stijgen.
Zien fietsen, doet fietsen. Foto: Mijndert Rebel

“Parijs is zoveel schoner en stiller.
De halve stad fietst en het openbaar
vervoer is elektrisch”
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Vanaf volgend jaar verwachten de rouwvervoerders dat
elektrisch staatsievervoer een vlucht gaat krijgen. Er komt
een aantal elektrische modellen staatsiewagens op de
markt. “We willen op alle zes vestigingen van Funeral Assist
een elektrische rouwauto hebben staan”, zegt Van Beek,
“en we verwachten dat als mensen ze meer zien rijden, de
vraag vanzelf volgt.”

ambitieus”, vertelt Busscher. “Binnen vijf tot zes jaar wil de
gemeente zero-emission binnen de centrumring realiseren.” Klinkt dat niet een beetje te hemelbestormend?
Busscher gelooft erin. “Ga maar eens kijken in Parijs. Die
stad is de afgelopen twee jaar zoveel schoner en stiller geworden. De halve stad fietst er en alle het openbaar vervoer
is elektrisch.”

De overgang naar elektrisch rouwvervoer gaat een grote rol
spelen bij het convenant dat Van der Lans & Busscher met
Dela sloot voor de regio Groot-Amsterdam: in drie jaar tijd
90 procent minder uitstoot. “De gemeente Amsterdam is

EFFECTIEVER PLANNEN
Naast het gebruik van zuiniger voertuigen valt er ook nog
veel te besparen door minder kilometers te maken. Bij
Verstraaten Rouwvervoer zweren ze bij effectiever plannen.

BR A N C HEBLA D UITVA A RT ZO R G
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Elektrisch rouwvervoer

4

Elektrisch rijden is schoon, en duurzaam elektrische auto’s slijten nauwelijks. Voor een
lopende stoet heeft het bovendien als groot
voordeel dat het zonder uitlaatgassen en stil
is. De verwachting is dat vanaf volgend jaar
het aanbod aan elektrisch rouwvervoer gaat
stijgen. Want het is wel fijn als de elektrische rouwauto geen honderden kilometers hoeft
te rijden naar en van de uitvaart- of overbrenglocatie. Foto: Indus Innovee

5

Lease een rouwvoertuig

Bandenspanning

Toe aan een nieuwe rouwauto, maar is de sprong
naar elektrisch nog te groot? Dan is een leaseauto
misschien een goede optie.

Stap over op biodiesel of groen gas

6

Nog niet toe aan een nieuwe rouwauto? Overstappen
op een schonere brandstof kan tot wel 85 procent
CO2 besparen (en ook andere uitlaatgassen).

7

Ook het vervoer van uitvaartprofessionals kan
duurzamer. Controleer elke twee maanden de
bandenspanning. Slechts een kwart van de auto
mobilisten doet dat op tijd. Het rijdt goedkoper,
duurzamer en veiliger.

9

8

Het nieuwe rijden

Schakel snel door naar een hogere versnelling, rijd
zoveel mogelijk op constante snelheid en niet harder
dan 100 km/uur. Dan verbruik je 14 procent minder
brandstof dan als je 130 rijdt.

Geen voorkeur voor kleur of merk
De meeste nabestaanden maakt het niet uit welke
rouwauto er voorrijdt, als er maar een rouwauto
voorrijdt. Maar als je ze vraagt welke kleur ze willen,
zeggen ze zelden ‘geen voorkeur’. Jammer, want
‘geen voorkeur’ maakt het plannen eenvoudiger en
dat bespaart gereden kilometers.

Wassen en repareren
Repareer beschadigingen aan de lak met lak op
waterbasis. De wasstraat is voor het milieu beter dan
op straat wassen. Met de winter in zicht: laat je auto
niet stationair draaien tijdens het krabben om hem op
te warmen. Dat heeft geen zin, je verspilt brandstof en
stoot onnodige uitlaatgassen uit.
(Bron 8 t/m 10: MilieuCentraal).

Piet Verstraaten legt uit dat het daarbij helpt om minder
in te zetten op voorkeur voor een kleur of merk. Volgens
hem is het vaak de uitvaartverzorger die, door de vraag te
stellen, een voorkeur aanwakkert. Als het niet uitmaakt wat
voor een rouwwagen er voorrijdt (grijs, zwart, blauw, Duits
of Amerikaans) kun je de auto’s immers effectiever inzetten
en hoeven ze minder kilometers te maken. “Verreweg de
meeste nabestaanden – ik schat zo’n 85 procent – maakt
het niet uit wat voor rouwauto ze krijgen.”
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Ook zouden er kilometers bespaard kunnen worden als er
beter afgestemd kan worden met mortuaria en crematoria.
“Daar valt nog veel winst te halen.” Ritten kunnen dan nog
veel effectiever worden gepland. Naast CO2 bespaart dit
uiteraard ook kosten, want ook personeel wordt efficiënter
benut. In theorie kan het nog efficiënter, dus duurzamer,

→
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IMPACT CO2-UITSTOOT PER UITVAARTSCHAKEL BIJ EEN GEMIDDELDE DELA-UITVAART
SCHAKEL						PERCENTAGE PER SCHAKEL		AANTAL BOMEN

cremeren						8				4,22
crematoria/uitvaartcentra				7				3,7
uitvaartverzorger (incl. diens vervoer)			2,7				1,58
overbrengvervoer 					1,3				0,69
opbaren (incl. condoleancevervoer bezoekers)		15				7,98
bezoekersvervoer (dienst)				48				25,34
staatsievervoer					2				1,06
kist						5				2,64
drukwerk						2				1,06
bloemen						1,4				0,74
horeca						2				1,06
grafmonument					5				2,64
overig						0,6				0,32
TOTAAL						100				53,03

Coöperatie Dela berekende de CO2-uitstoot van een ge

Bram van der Zijden van MVO-uitvaartbranche rekende de

middelde Dela-uitvaart: 1056 kg. Deze ruime ton CO2 is

CO2-uitstoot om naar bomen. Hij gebruikte daarvoor het model

onderverdeeld in 13 deelaspecten van de uitvaart. Uit eerder

van Nemo-kennislink: 50 volwassen bomen produceren in 1 jaar

milieuonderzoek (van onder andere TNO) wisten we al dat de

tijd zo’n ton CO2. Het vervoer van de uitvaartgasten kost dan

autokilometers die bezoekers van een uitvaart rijden verreweg

25 bomen, het staatsievervoer 1 boom, het overbrengvervoer

het grootste aandeel vormen. Dat blijkt ook uit de berekenin

na overlijden 1 boom, het opbaren 8 bomen (inclusief over

gen van Dela: het vervoer van de uitvaartgasten op de dag van

brengvervoer en vervoer voor de condoleancegasten) en de

de uitvaart bepaalt de helft van de CO2-uitstoot.

uitvaartverzorger (waaronder diens vervoer) 4 bomen.
Bron: Persbericht MVO-Uitvaartbranche, juli 2021.

gepland worden als bij overbrengingen (zonder familie)
meerdere overledenen tegelijk vervoerd zouden worden
en als de overbrenging niet altijd binnen drie uur hoeft
plaats te vinden.
De ontwikkeling richting meer uitvaartplechtigheden op
alternatieve locaties dichtbij huis (in zaaltjes, uitvaartcentra
etcetera) en minder vaak met het hele gezelschap daarna
nog naar een begraafplaats of crematorium, bespaart al
veel kilometers. Daardoor wordt het aantal kilometers dat
de uitvaartgasten rijden immers drastisch beperkt. Juist die
kilometers leveren verreweg de grootste CO2-uitstoot (zie
ook kader).

EIGEN VERVOER

ALTERNATIEF VERVOER

Ten slotte kunnen uitvaartondernemers ook nog duur
zamer omgaan met hun eigen vervoer. Bij MilieuCentraal
hebben ze daarvoor nog wel wat tips. ‘Rijd zuinig, kies een
schone brandstof, stap over op elektrisch, controleer
tweemaandelijks de bandenspanning. En: pak ook eens
de fiets.’

Alternatieven voor een gemotoriseerde rouwstoet zijn
er ook volop: loopkoets, bakfiets, fietskar. GreenLeave-

WEB Milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer

Online streamen van uitvaarten, waardoor meer mensen
uitvaarten meebeleven zonder daarvoor autokilometers te
maken, draagt ook bij aan een gezond klimaat.
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adviseur Eva Froger kent uitvaartondernemers die zelf een
loopkoets aanschaften: “Beter voor het milieu want dan
hoeft die loopkoets niet elke keer gebracht en gehaald
te worden.” Want dat is natuurlijk elke keer een afweging:
weegt de besparing aan autokilometers in de rouwstoet op
tegen de extra gereden kilometers om het zuinige voertuig
ter plaatse te krijgen? Daarom ook is het inhuren van een
uitvaartbus vaak minder duurzaam dan op het eerste gezicht lijkt. “Als een bus het halve land door moet om bij een
uitvaartlocatie te komen, compenseert dat de bespaarde
lokale rouwauto en drie of vier volgauto’s meestal niet.”
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HART VOOR DE ZAAK
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Hoe zet u trends om in business? Welke kansen ziet u voor de branche? Hoe is het gesteld met uw work-life balance? En bent u
bang voor de dood? ONDERNEMERS BEVRAAGD. DEZE KEER:

Michael Chapman, RouwTesla

‘Verwerk mijn as maar in een boom’
BEDRIJFSGEGEVENS
WERKGEBIED heel Nederland
SINDS 2019
AANTAL MEDEWERKERS 2 op kantoor (incl. Chapman) en

3 chauffeurs (incl. Chapman)
AANTAL WITTE TESLA VOLGAUTO’S we hebben zelf 2 Model X'en

maar kunnen desgewenst nog over meer X'en beschikken
HUURPRIJS vast starttarief afhankelijk van regio en afname

plus een vast uurtarief van (vooralsnog) € 75,00 (voor auto
met chauffeur)
VERWACHTE DATUM STAATSIETESLA GEREED juni 2022
WEB Rouwtesla.nl

TEKST INGEBORG VAN DEN WIJNGAART

1

WAT VOOR UITVAARTPROFESSIONAL BENT U?

2

WAT WAS UW EERSTE ERVARING MET DE DOOD?

“Ik ga voor een nog niet bestaande titel:
uitvaartrijder.”

“De dag dat mijn huisarts thuis aanbelde en ik de
diagnose chondrosarcoom kreeg. Een kwaadaardige
bottumor. Gelukkig is dat goed gekomen. En in mijn jeugd
ben ik drie keer een vriend verloren. Dat draag ik natuurlijk
ook altijd bij me.”

lende sport- en fundraisingevenementen geproduceerd.
Hopelijk heb ik genoeg credits opgebouwd en willen mijn
dierbaren er wat tijd en aandacht aan besteden. En geef mij
nog een rol alsjeblieft: verwerk mijn as in een boom, daar
kun je er niet genoeg van planten. Ik maak me graag nuttig
na de dood.”

5

HOE DUURZAAM IS HET LATEN RIJDEN VAN EEN
ROUWTESLA DOOR HET HELE LAND VOOR EEN

STAATSIERIT? KUN JE DAN NIET BETER DE ROUWAUTO
OM DE HOEK NEMEN?

3

BENT U BANG VOOR DE DOOD?

4

HOE WILT U UW EIGEN UITVAART?

“Niet meer. Op de operatietafel had ik een bijnadoodervaring. De boel stopte er mee. Nu ben ik best
nuchter ingesteld, maar ik had nog nooit een dergelijke
vloedgolf van berusting gevoeld.”

“Maak er een mooi event van met elkaar. Ik kom uit
de evenementenbranche, heb jarenlang als conceptbedenker, technisch producent en projectmanager verschil-
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“Tja... Onze RouwTesla’s produceren geen uitstoot en rijden
voornamelijk op groene stroom. De witte volgauto’s worden ruim voor het geboekte moment en vlak bij de eerste
locatie waterloos gewassen met biologische afbreekbare middelen, delen van het interieur zijn van vegan leer
gemaakt en we compenseren met de aanplant van bomen
een deel van de CO2 die vrijkomt bij de productie van de
Tesla-accu. Daarnaast zetten we onze volgauto’s ook in
voor charity-evenementen, omdat we graag ook een waardevolle maatschappelijke bijdrage willen leveren.”
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HOW TO > DUURZAAM LATEN KIEZEN

Maak het persoonlijk
Zit een rouwende familie te wachten op een uitvaartondernemer
die hen wil laten kiezen voor een duurzame kist? Jawel, als je
het maar slim aanpakt en goed oplet of de nabestaande ervoor
open staat.
TEKST JOHN HERMSE BEELD NADIIAZ/SHUTTERSTOCK.COM

en klant laten weten dat hij geen kist van
spaanplaat hoeft uit te kiezen? Hem ook de
keuze van een meer duurzame kist voorhouden? Terwijl hij tussen overlijden en uitvaart
misschien wel wat anders aan zijn hoofd heeft? Dat kan
zeker, en dan hoeft de uitvaartondernemer de woorden
‘duurzaam’ en ‘milieu’ niet eens te laten vallen. Maar wat
dan wel? Hoe brengt hij duurzaamheid ter sprake? Mis-

E
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schien wel door over heel iets anders te beginnen, zegt
duurzaamheidsprofessional Eva Froger, die deelnemers
van GreenLeave traint in de manier waarop ze duurzaamheid onder de aandacht brengen. “Het bos waar de
overledene altijd met zijn hondje liep, bijvoorbeeld. Als
daar het hout voor de kist vandaan komt, kan dat heel erg
aanspreken.”
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En als zo’n lokale, milieuvriendelijke kist toch niet aanslaat,
wat dan? “In het zuiden van het land heeft de consument
daar nog weinig behoefte aan”, merkte Bas Notermans,
directeur van Van der Laan Uitvaart in Venlo, een bedrijf dat
volop inzet op duurzaamheid. Hij bood een kist van Staatsbosbeheer aan, van hout uit Nederlandse bossen, met de
mogelijkheid om 50 euro te doneren voor het planten van
een nieuwe boom. “Daar hebben we in anderhalf jaar tijd
twee kisten van verkocht.”
Hij verzon een list, geïnspireerd door een plaatselijke
schoenenwinkel en óók met een lokale invalshoek. De
skyline van Venlo die de schoenverkoper op zijn Floris van
Bommelschoenen liet zetten, bleek een hit. “Ze zijn hier
heel erg trots op Venlo, dus ik heb gevraagd of ik het mocht
gebruiken.” Notermans is van plan de Venlose skyline op
kisten van Fair Coffins te laten zetten. “Zo kun je de consument overtuigen. Personalisering en duurzaamheid kun je
samen laten gaan.”
Personalisering, je product aan laten sluiten bij de persoonlijkheid van de klant. Daarvoor zijn niet per se vondsten
als die van Notermans nodig. Het begint met goed om je
heen kijken zodra je over de drempel stapt bij de familie. “Je
weet binnen 10 minuten wat voor gezin het is”, ervoer Bert
Jansen Venneboer, die met zijn eenmanszaak Natuurlijk
Afscheid duurzame keuzes naar voren brengt. “Je hoort dat
iemand graag buiten is. Daar kun je op inspelen.”

BENOEMEN
Maar er is ook niets op tegen om een duurzame keuze
gewoon op tafel te leggen. Er zijn uitvaartondernemers
die dat doen, zegt Froger. “Dat kan heel goed werken.” Ze
denkt dat duurzaamheid na alle klimaatrapporten van de
laatste jaren al een stuk vanzelfsprekender is geworden.
Maar dan helpt het altijd nog wel om het onderwerp op
een natuurlijke manier aan te snijden. In het inspiratieboek
van Jansen Venneboer staan op de eerste pagina waden
in plaats van kisten. “Als ik zou beginnen met kisten maken
nabestaanden al snel een keuze voor een kist. Maar als
je die wade laat zien, zijn ze sneller bereid daarover na
te denken.”
Want het gaat al snel over de kist als het over duurzaamheid gaat. “Dat is hét symbool van de uitvaart”, zegt Froger,
die net als Jansen Venneboer aangeeft dat consumenten
makkelijker voor duurzaam kiezen als het gaat om concrete keuzes. Bijvoorbeeld een uitvaartplechtigheid op
één locatie, zodat er niet heen en weer hoeft te worden
gereden. Vervoer is de grootste vervuiler bij een uitvaart
en dan gaat het vooral om al die nabestaanden die in de
auto stappen om vanuit het hele land naar de uitvaart te
rijden. Maar juist daar maakt de uitvaartondernemer minder
kans als hij zijn klant wil bewegen tot duurzamere keuzes.
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“Dat is heel lastig”, merkt Froger. “Je kunt wel zeggen dat je
de trein kunt nemen, maar als iemand niet gewend is met
het openbaar vervoer te gaan, dan is een uitvaart niet het
moment ervoor.”

GERECYCLEDE BEDRIJFSKLEDING
Maar dan kan de uitvaartondernemer zelf nog altijd het
goede voorbeeld geven. “Het is ook ontzettend belangrijk dat het intern in de organisatie gedragen wordt”, zegt
Froger. “Van management en directie tot op de werkvloer.
Een elektrische auto, bedrijfskleding van gerecycled
materiaal. Daar straal je iets mee uit, dat kun je benoemen
in een gesprek.” En als dat gesprek dan leidt tot een duur
zame keuze, is het ook nooit weg als de uitvaartondernemer vanuit zijn eigen netwerk nog meer milieuvriendelijke
opties kan aanreiken. Zo werkt Jansen Venneboer veel met
gelijkgestemde ondernemers, zoals cateraars met biologisch vlees of veganistische hapjes.

In het kistenboek staan op
de eerste pagina waden
Met elektrische rouwauto’s, paperless bedrijfsvoering, alle
faciliteiten op één plek, warmtepompen in plaats van gas,
zet Van der Laan met haar uitvaartcentrum Aerdehof in op
een zo duurzaam mogelijke onderneming. En mogelijk ook
met producten waar geen ‘slechte optie’, zoals directeur
Notermans het zelf noemt, meer tussen zit. ”We denken er
sterk over geen spaanplaat kist meer aan te bieden. Daar
staan we niet achter. Je moet de keuze voor een spaanplaatkist niet meer voorleggen aan de consument. Waarom
zou een sportschool nog friet blijven verkopen?”
Best spannend, vindt Notermans, want de consument kiest
wel voor zonnepanelen, waarmee hij zijn investering terug
kan verdienen, maar betaalt niet zomaar meer voor een
verbruiksproduct als een kist. Klanten verliezen is natuurlijk niet de bedoeling: met andere producten en diensten
wil Notermans het gat vullen dat door het verlies van de
milieuvervuilende maar lucratieve kisten dreigt te ontstaan.
Meer vóór de uitvaart bieden en ook meer nazorg, zoals
een rouwwandelclub. “Het is echt zoeken naar nieuwe vormen.” Klanten kunnen voor 95 euro zelf foto’s en filmpjes
op een digitaal platform zetten. Een uitvaartspreker die
dat voor hen verzorgt kost al gauw 500 euro. “Het geld dat
consumenten besparen, kunnen ze dan in een duurzame
kist steken. Je moet vernieuwend zijn in een traditionele
markt.”
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UitvaartBeheer: dé oplossing voor formulieren:
Efficiënt en foutloos documenten genereren
Veilige opslag in de cloud
Standaard templates beschikbaar of maatwerk
Volledig afstemd op jouw huisstijl(en)
Wat levert het jou op:
Tijdswinst door automatisering van werkproces
Hogere kwaliteit door consistentie
Verhoging productiviteitsniveau

ONTDEK UITVAARBEHEER EN
BESPAAR TIJD!

MEER INFO?
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Detail van Loop Living Cocoon met paddenstoelenmaaltijd, te zien in Museum Tot Zover
GUUS SLUITER,
DIRECTEUR VAN
NEDERLANDS UITVAART
MUSEUM TOT ZOVER,
IN AMSTERDAM,
BESPREEKT EEN
FUNERAIR KUNSTWERK.

Duurzame uitvaart. Dat heeft iets geks. Immers, doodgaan
zelf is al een fantastische bijdrage aan het klimaat – thank you
for dying! Het verduurzamen van de handelingen daarna is
slechts klein bier. Maar ja, we doen ons best op alle niveaus
en dan mag de uitvaart niet ontbreken. De oven en de
aanwezigen in hun fossiele vierwielers zijn dan het ergste,
maar de kist is het makkelijkst aan te pakken. Enter de
schimmelkist, biologisch afbreekbaar én mediageniek.
De zwammen die er op groeien wok je snel tot een lekker
herdenkingsmaal. Mochten ze giftig zijn: niet getreurd, het
klimaat is je dankbaar.
– Guus Sluiter
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BEELD-ESSAY > ISLAMITISCHE UITVAART

In Nederlandse bodem
soms uit nood, vaker bewust
Yassine verzorgt voor de Rotterdamse uitvaartonderneming Europa
Uitvaart Errahma moslimuitvaarten voor Marokkaanse Nederlanders. “Als
het kan kiezen nabestaanden voor begraven in Marokko, maar dat kon de
afgelopen coronatijd vaak niet. We begroeven vaak in Zuidlaren.”
GENOTEERD DOOR MARJON WEIJZEN BEELD FLEUR WIERSMA
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BEELD-ESSAY > ISLAMITISCHE UITVAART

“De bewassing vindt meestal plaats in de moskee, een ziekenhuismortuarium, of in ons eigen uitvaartcentrum, soms
met familieleden, soms met een bewassingteam. Daarna
repatriëren nabestaanden bij voorkeur naar Marokko om
de overledene daar te begraven. Maar het Marokkaanse
luchtruim was de afgelopen jaren vaak dicht, zoals ook nu
weer het geval is.
We hebben dan ook veel begraven op islamitische begraafplaats Riyad al Jannah in Zuidlaren. De uitvaart vindt
zo snel mogelijk plaats, liefst binnen 24 uur. Een voordeel
van in Nederland begraven is dat het sneller kan, en dat
het makkelijker is om het graf te bezoeken. Dat is ook een
moslimplicht.
Deze uitvaart was voor een familie uit Den Haag. Ik heb
hem niet zelf gedaan, want ik herken me niet op de foto’s,
maar ik herken wel mensen uit Den Haag.
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Meestal komen er veel mensen naar de begraafplaats;
alleen de mannen begraven mee.
Naast bewassen, repatriëren, overbrengen en begraven
verzorgen wij ook workshops over islamitische uitvaarten.
Over bewassen (Ghusl), het dodengebed (Djanazaa) en
over islamitisch begraven in Nederland.”

Fleur Wiersma fotografeert moslimuitvaarten, zoals deze op
10 maart op de islamitische begraafplaats Riyad al Jannah van
stichting Bibin in Zuidlaren. De foto’s van de bewassing fotografeerde ze tijdens een scholing door het Utrechtse islamitische uitvaartbedrijf al-Qadr. Siham Qoubaa van al-Qadr merkte dat ook
als het Marokkaanse luchtruim wel open was veel Marokkaanse
Nederlanders kozen voor begraven in Nederland. Volgens haar
blijft dit. “Ik schat dat nog maar de helft voor repatriëren kiest.”
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Onderdeel van ZDG

•
•
•
•

Startdatum 6 januari
20 lesdagen
Lesdagen van 10.00 tot 17.00
In Houten

DOCENDO OPLEIDINGEN

Nieuwe opleidingen
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe opleidingen. In
2022 starten wij de volgende nieuwe opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•

BHV-training
Rouwautochauffeur
Uitvaartassistent
Digitale erfenis
Online zichtbaarheid
Kinderuitvaarten
Afscheidsfotograﬁe

Op www.docendo.nl is meer informatie over deze
opleidingen te vinden.

MVO DELA

‘Volledig gerecycled
of biologisch
afbreekbaar, wat is
de beste keus?’
Onze aarde niet uitputten, maar waarde toevoegen.
Dat is het doel dat Dela zich stelt. Manager Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen Ilse van de Voort legt uit hoe
’s lands grootste uitvaartonderneming dat aanpakt.
TEKST INGEBORG VAN DEN WIJNGAART
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ns doel is dat voor 2030 onze producten,
dienstverlening en bedrijfsvoering een
positieve impact hebben op mens en milieu.
Dat we dus waarde toevoegen in plaats van
onttrekken aan deze aarde”, verwoordt Van de Voort het
duurzaamheidsbeleid van Dela in twee zinnen.
En hoe ga je dan te werk, als zo’n streven is uitgesproken?
“Kaders neerzetten, tussenstappen bepalen en onderzoek
(laten) doen”, licht de manager toe.

O

FOOTPRINT BEREKENEN

Het Greenhouse Gas Protocol schrijft voor welke posten
een onderneming moet toeschrijven aan bedrijfsvoering,
ofwel: wat kosten je eigen en ingekochte activiteiten en
producten aan uren en grondstoffen. Van de Voort: “Om
die berekening te kunnen maken, verzamelen we veel
data. Zoals ons verbruik van benzine, diesel, elektriciteit
en aardgas, maar ook bijvoorbeeld over wat we in de
horeca hebben aangeboden en de hoeveelheid bedrijfs-

KLIMAATNEUTRAAL
Aan de basis van het beleid ligt het Greenhouse Gas Protocol, een wereldwijde duurzaamheidsstandaard die sinds
het begin van deze eeuw wordt gebruikt door overheden,
bedrijven en non-gouvermentele organisaties. Van daaruit
heeft Dela thema’s benoemd om verduurzamen binnen de
hele organisatie een plek te geven.

kledingstukken die we hebben afgenomen. De totale
CO2-footprint daarvan delen we door het aantal uitvaarten dat we verzorgen en dan komen we tot een gemiddelde uitstoot per uitvaart.”
In het coronajaar 2020 lag de footprint veel lager dan
in voorgaande jaren, wat vooral het gevolg was van de
landelijk opgelegde beperkingen. Waar in 2019 de gemiddelde CO2- uitstoot per uitvaart 1048 kg bedroeg, was dat

“Dela wil dé autoriteit op het gebied van duurzame uitvaart
zijn en blijven. Dat doen we door onze CO2-uitstoot terug
te brengen, waardoor onze uitvaarten in uiterlijk 2030
klimaatneutraal zijn, door te erkennen dat grondstoffen
eindig zijn en dus te zoeken naar andere bronnen en hergebruik, en door een inclusieve werkgever en dienstverlener
te zijn, waardoor iedereen, ongeacht afkomst of gender,
zich bij ons thuis voelt”, benoemt Van de Voort de drie
bedrijfsbrede thema’s.

in 2020 gemiddelde 488 kg CO2 per uitvaart, dus ruim
een halvering.
“We gingen niet meer bij nabestaanden thuis op bezoek,
maar spraken elkaar online en de uitvaarten werden gelimiteerd tot maximaal dertig bezoekers. Daardoor werd er
minder gereisd, zowel door gasten als onze medewerkers.
Daarnaast werd er minder catering verzorgd. Dit alles
leverde een grote reductie in footprint op, maar nu mensen weer naar uitvaarten mogen, is dat geen blijvende
afname”, kijkt Van de Voort terug op afgelopen jaar.

Van die thema’s is de klimaatneutrale uitvaart het verst
doorgevoerd. “En het meest meetbaar”, legt Van de Voort
uit. “Al sinds 2015 kijken we bijvoorbeeld naar de inkoop van
onze energie. Die is nu volledig groen. En we wekken op
onze locaties stroom op uit zonnepanelen. Sinds 2019 zit
in het pakket van onze naturapolis een massief fsc-houten
kist die ruim 40 procent lichter is dan de spaanplaatkist, die
we dit jaar helemaal uit ons assortiment hebben gehaald.”
Dat de kist lichter is, is zowel voor het klimaat als de medewerkers positief. Zij hoeven minder zware kisten te tillen.

En al zou ze graag sneller willen, ook zonder die blijvende
afname ziet ze Dela sinds 2015, het jaar waarin de onderneming is gestart met het verkleinen van de footprint,
noemenswaardige stappen zetten: “De besparingen die
we sinds 2015 hebben bereikt, bedragen al ongeveer 230
kilo CO2 per uitvaart. Dat komt hoofdzakelijk doordat we
als hele organisatie minder energie gebruiken en deze
duurzaam inkopen, door de betere uitvaartkist, het stimuleren van het openbaar vervoer onder medewerkers en
het elektrificeren van de leasewagens.”

MOMENTUM
Maar duurzaamheid gaat voor een grote onderneming als
Dela verder dan de energie-inkoop of het materiaal van de
aanbevolen kist. “We kijken ook naar onze vervoersmiddelen. Inmiddels is 38 procent van de leaseauto’s van de
uitvaartverzorgers elektrisch en we stimuleren openbaar
vervoer en fietsen. Voor het ‘elektrifiseren’ van het wagenpark hanteren we de stappen van het Greenhouse Gas
Protocol: waar zit de grootste impact op CO2-reductie,
waar zit een logisch momentum om te veranderen en wat is
een zinvolle volgende stap? Vier jaar geleden was het nog
niet zinvol om over te stappen op elektrische personenauto’s. De capaciteit van de accu was nog niet toereikend
en de infrastructuur voor opladen niet gunstig voor de
uitvaartverzorgers. Nu is dat momentum er wel. Maar voor
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Genodigden op de
uitvaart zijn de grootste
bron van CO2-uitstoot
overbrengingswagens is het nu nog te vroeg. Die moeten
nog verder worden ontwikkeld om bij te dragen aan onze
doelstellingen.”

→
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Dela laat kistkruisjes van resthout in een sociale werkplaats maken.

Dela kiest in welke bedrijven ze wel of niet beleggen,
bijvoorbeeld niet in de tabaksindustrie, wapenhandel
of walvisvangst
Naast het juiste moment onderzoekt Dela telkens waar het
als organisatie de meeste invloed op heeft. “Ik ga wel over
ons horeca-assortiment, maar ik ga er niet over of de nabestaanden kiezen voor broodjes of een borrelhap. En een
mooi voorbeeld van afwegingen is de binnenbekleding van
onze nieuwe kist. Die had duurzamer gekund, bijvoorbeeld
met linnen in plaats van katoen, maar dan was deze kist
minder populair geweest onder families. Dan kiezen we dus
voor waar we invloed op hebben. We kunnen niet opeens
de smaak van nabestaanden veranderen.”
Voor dit soort overwegingen is de inbreng en expertise van
28

de medewerkers onmisbaar. Momenteel wordt gewerkt aan
het verduurzamen van de bedrijfskleding. “De tussenstand:
de voering is van 50 procent gerecyclede stof, de buitenstof is volledig gerecycled. Nu test een ambassadeursgroep
van zo’n veertig medewerkers dit nieuwe tenue. Op basis
van hun ervaringen zetten we de volgende stap.”

CO2 , GRONDSTOFFEN,
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Naast haar organisatie-overkoepelende werk, kijkt Van de
Voort als lid van verschillende projectteams mee als er af-
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wegingen gemaakt moeten worden. “Stel dat een manager
twee nieuwe asbussen krijgt aangeboden, één van 100 procent gerecycled materiaal en één die volledig biologisch
afbreekbaar is. Wat is dan de beste keus?”
Om die vraag te kunnen beantwoorden, hanteert Dela drie
vragen.
1. Wat is de CO2-footprint van het product?
2. Waar komen de grondstoffen vandaan?
3. Onder welke humane omstandigheden is het product
gemaakt?
De manager kan overwegen een asbus te kiezen als hij of
zij minimaal twee van de drie vragen positief kan beantwoorden. Bij gelijke uitkomst is de keuze aan hem of haar.
“Onze kistkruisjes bijvoorbeeld, kwamen uit China. Daar
werden ze met eindige grondstoffen en onder onduidelijke
omstandigheden gemaakt. Nu maakt een Nederlandse
sociale werkplaats de kruisjes van resthout van de kistenproductie.”

AANDELEN
Anders dan de meeste uitvaartondernemingen, beheert
Dela vanuit de verzekeringstak een flink pakket aandelen
van diverse bedrijven. De duurzaamheidsimpact van die
bedrijven bedraagt 95 procent van de totale footprint
van Dela. Hoe ga je daar als aandeelhouder mee om? “We
beleggen zo’n 7 miljard. Dat kapitaal hebben we nodig om
ervoor te zorgen dat alle uitvaartverzekeringen gedekt zijn
en hun waarde behouden. Vaak wordt een verzekering bij
de geboorte al afgesloten en als het meezit kan iemand
zomaar negentig jaar verzekerd zijn. We moeten dus wel
beleggen. En het liefst zouden we onze footprint gescheiden presenteren van andermans duurzaamheidsresultaten,
maar zo werkt het niet. Daarom proberen we als aandeelhouder zo veel mogelijk invloed uit te oefenen. We kiezen
in welke bedrijven we wel of niet beleggen, bijvoorbeeld
niet in de tabaksindustrie, wapenhandel of walvisvangst. En
we bundelen onze krachten met andere aandeelhouders
om inspraak te hebben op de koers en strategie van een
onderneming. Zo beleggen we in Shell en hebben we met
een engagementgroep het klimaatplan van Shell weggestemd en gekozen voor een alternatief.”
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HUILEN ONDER SYSTEEMPLAFONDS
Er zijn een hoop uitvaartcentra in Nederland
waar je liever niet dood gevonden wilt worden.
We komen samen in een muffige voorruimte. Daar
worden we bediend door mannen en vrouwen in
goedkope bedrijfskleding. Als het moment daar is
gaan er deuren open die leiden naar de ruimte voor
de toespraakjes, de tranen en de muziek.
Dit alles vindt plaats in een gebouw dat niet veel
meer is dan een kale doos van baksteen, of een paar
geschakelde kale dozen van baksteen, onder een
luifel met een verouderde vormgeving. Wat volgt
zijn systeemplafonds met te zwierige koven, wanden
met onduidelijke afwerking, banken voorzien van
anti-incontinentiestof en vloerbedekking die te snel
vlekt. Hoe verzin je het om iemand in zo’n ruimte de
laatste eer te bewijzen?
Hoe anders het ook kan. Van mijn vader namen we
jaren geleden veel te vroeg afscheid in het crematorium van Westerveld in Driehuis. De begraafplaats
met crematorium en columbariums ligt prachtig in
de bosrijke duinen. Het landschap is onderdeel
van het afscheidsritueel. Na de ontvangstkamer
loopt de stoet over de begraafplaats om via een
slingerpad de hoger gelegen monumentale aula van
Marius Poel te bereiken. Het is een prachtig gezicht,
die slinger van verdrietige, in zichzelf gekeerde
mensen omhoog.
De routing, de natuur, de monumentaliteit en de
zorgvuldige materialisatie van de gebouwen; het
zijn essentiële elementen in het goed afscheid
kunnen nemen van het leven van een geliefde.
Wij nabestaanden verdienen de beste gebouwen in
de mooiste omgeving met de fijnste materialen.
Het wordt tijd dat de er verandering komt in de
bestaande uitvaartarchitectuur en de verdien
modellen die eronder hangen. Want die modellen
leiden tot de veredelde loodsen die er nu gebouwd
zijn en die in rap tempo bijgebouwd worden. Dat is
niet alleen treurig, het is ook helemaal niet duurzaam. Waar Driehuis Westerveld al meer dan 100
jaar een solide basis vormt voor elk afscheid zullen
veel uitvaartcentra hun 30-jarige bestaan niet
vieren. Ze zullen snel vergeten
worden en alweer vervangen zijn
door een nieuwe kale doos, met
een nieuwe luifel, die al verouderd is
zodra deze is opgehangen.

MARJOLEIN VAN EIG is architect-directeur van BureauVanEig. Ze is als gastdocent
verbonden aan de TU Delft en de Academie van Bouwkunst Rotterdam.

Wat gedurende het gesprek duidelijk wordt: verduurzamen
doet een manager niet alleen. “Net zoals we intern samenwerken, werken we extern in partnerships. In de regio’s
Amsterdam en Haaglanden hebben we een contract afgesloten met vervoerder Van der Lans & Busscher. Zij hebben
beloofd binnen drie jaar 90 procent van het staatievervoer
duurzaam te verzorgen, met elektrische of waterstofauto’s.
Die belofte kunnen zij doen, doordat ze dat contract met
ons hebben. Dat biedt hun de ruimte om duurzaam vervoer
te ontwikkelen”, verklaart de MVO-manager het belang van
samenwerkingen, ook voor een grote speler als Dela.

GASTCOLUMN

Dit is een ingekorte versie van een
column die eerder verscheen op
Architectenweb.
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SERIE: ONLINE VINDBAAR

Brancheblad Uitvaartzorg schrijft dit jaar elk nummer over onlinemarketing. Online koplopers v ertellen
over hun strategie en we gaan wat dieper in op enkele onlinekanalen en -portalen. Dit is de laatste
aflevering, met Patty-Lou Middel-Leenheer en Andrea Virati over podcasts.

Podcasts: je verhaal
wordt gehoord
TEKST INGEBORG VAN DEN WIJNGAART

“’Schoenmaker blijf bij je leest’ is mijn credo. Daarom
heb ik ervoor gekozen iemand in te huren, net als
voor mijn website en seo”, onderbouwt Andrea
Virati van Virati Uitvaartverzorging zijn keuze voor
een abonnement bij de UitvaartPodcast van Spulex.
Voor een paar honderd euro verzorgt Hans Kuyper een
jaar lang verschillende afleveringen en de online verspreiding daarvan. “Ik heb er geen omkijken naar en kan toch dit
medium inzetten. Het mooie van een podcast vind ik dat
luisteraars de intonatie meekrijgen en de interactie tussen
mij en interviewer Kuyper. Dat gebeurt niet bij een advertorial in de krant”, is de ervaring van Virati, die sinds drie jaar
een uitvaartonderneming heeft.

tie toegespitst op een afgebakend onderwerp. Storytelling
dus. En toen was de stap van stemacteur naar podcast snel
gezet.”
‘Helemaal aan het einde’ is bezig aan seizoen 3 en heeft
per aflevering zo’n 1800 vaste luisteraars. Inmiddels heeft
het fenomeen een vlucht genomen en verschijnt bij menig
boek, televisieprogramma of nieuwsgebeurtenis een podcast. Er zitten pareltjes tussen, maar ook onverstaanbare,
saaie opnames.
“Ik zou collega’s adviseren om er niet per se zelf aan te
beginnen. Het maken van een aflevering kost mij ongeveer
15 uur en dan heb ik alle apparatuur en kennis in huis”, legt
Middel-Leenheer uit wat erbij komt kijken.

Variatie in onderwerpen en jarenlange ervaring in de
uitvaartbranche is waarom Virati ging samenwerken met
Kuyper. Die produceert en presenteert de UitvaartPodcast
en nodigt ondernemers uit om tegen betaling met hem in
gesprek te gaan over uitvaartgerelateerde onderwerpen.

VISITEKAARTJE

HELEMAAL AAN HET EINDE
“Marketing was niet de reden om met de podcast te
beginnen”, vertelt Patty-Lou Middel-Leenheer
over de start van haar podcastserie ‘Helemaal aan
het einde’. Middel-Leenheer heeft naast haar uitvaartonderneming Getijden Uitvaartzorg samen met
Richard Grootbod het audiobedrijf Audiodroom, dat
sinds 2019 de podcast maakt. “Onze bedoeling is om kennis
te delen en vragen over het levenseinde te beantwoorden”,
zegt de inmiddels ervaren podcastmaker en stemacteur.
Van ‘Helemaal aan het einde’ zijn sinds 2019 een kleine
twintig afleveringen verschenen, met onderwerpen
variërend van ‘Rouw op de werkvloer’ en ‘De pil van Drion’
tot veranderende rituelen in coronatijd. Middel-Leenheer
werkt samen met organisaties als 113 zelfmoordpreventie,
Stichting Nabestaandenzorg, Zorg van de Zaak en Stichting
GAK.
“Ik was al vrij vroeg podcastverslaafd en van mijn kinderen
leerde ik dat jongeren vooral niche-content willen, informa30

Beide ondernemers doen alleen aan online marketing.
Om het bereik van de podcast te vergroten, gebruikt
Middel-Leenheer Google Ads en Instagram. Ze is per
maand zo’n 50 tot 75 euro kwijt aan advertenties en komt
dankzij sponsoring net tot break even met Audiodroom.
Virati gebruikt vooral Facebook en de marketing rond de
podcast verzorgt Kuyper met linkjes naar de afleveringen
op verschillende platforms.
Belangrijker dan goede vindbaarheid is volgens Virati en
Middel-Leenheer echter goede inhoud. “Je verhaal moet
van toegevoegde waarde zijn. Gebruik een podcast niet om
jezelf in de spotlights te zetten. Je moet echt iets te delen
hebben wat nog niet is verteld. Het is je visitekaartje”, drukt
Middel-Leenheer haar collega’s op het hart, refererend aan
een van de oudste marketingtools uit het offline tijdperk.

TERUGLEZEN
Dit is de laatste aflevering in een serie over online
marketing. Alle afleveringen zijn terug te lezen op
QRcode/ branchebladuitvaartzorg/onlinemarketing.
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De dode duurzaam kleden:
in zijn oude kloffie
De nette kleding waarin een overledene ligt opgebaard bevat vaak veel polyester en acryl.
Slecht afbreekbaar textiel. Wat is een goede kledingkeuze in het licht van duurzaamheid en
een snelle vertering?

LAURA CRAMWINCKEL van de Funeraire Academie en Museum Tot Zover put uit de online scriptiebase.

BEELD PIA INTERLANDI

Bij de expositie ‘Tod im Salz’ in Duitsland afgelopen zomer stond ik oog in
oog met een lijk uit de zoutmijnen van het Perzische Rijk. Naast zijn 2000
jaar oude uitgedroogde kop waren het vooral de textiele kledingresten die
mij verwonderden: prachtig helderblauw weefsel in een ruitpatroon. Heel
aanraakbaar en van ‘nu’. Zo’n conservering is weliswaar een geschenk voor
de archeologie, maar funest voor een uitvaartcultuur met groene ambities.
Iedereen heeft wel een idee bij milieuvriendelijke lijkkleding. Synthetisch
textiel zoals polyester en nylon kousen? Dat kun je beter niet verbranden of
begraven. Lichte organische kleding van linnen, katoen, hennep, wol of zijde
wel. In de studie Cloth(ing) for the dead and green burial practices (2017)
toetsen de onderzoekers Gwendoly Michel en Young-A Lee uitvaartkleding
van designers op duurzaamheidsprincipes. De schaal van eco-effectiviteit
loopt op van ‘zo min mogelijk schade berokkenen’ tot lijkkleding als voeding
van de bodem.
In het varkenproject worden dode

Aangeklede varkentjes

varkens begraven met kleding.

ACADEMIC DEATH QUOTES

“Katoen is sterker dan polyester-
katoen, en klei ontbindt beter dan
zand, maar het aantal wasbeurten
van de kleding heeft het grootste
effect op bio-afbreekbaarheid.”
- J.L. Mitchell e.a. (2012) ‘Physical and
mechanical degradation of shirting fabrics
in burial conditions’, Forensic Science
International, 222 (1), 94-101

Eén designer licht ik hier uit, de Australische wetenschapper, kunstenaar
en ritueelbegeleider Pia Interlandi. Haar experimenten met wateroplosbaar
textiel en kleding waarin graszaden en aarde waren verwerkt, leidden tot een
groot varkenproject aan de Royal Melbourne Institute of Technology, waar
ze met een forensisch team de ontbinding van textielvezels onderzocht in
de context van natuurbegraven. 21 Dode varkentjes werden aangekleed,
begraven en opgegraven. De afbraaksnelheid van weefselsoorten (cellulose,
proteïne, synthetica) werd geanalyseerd: hennep desintegreerde in 100 tot
200 dagen, zijde in 200 tot 350 dagen en polyester veranderde geheel niet.
PH-waarde, bodemtype en microflora bleken van invloed op de afbraak, en
ook de wijze van verven. Sommige natuurlijke kleurstoffen remmen bacteriële groei. Opmerkelijk is dat overhemdweefsel van samengesteld polyester-katoen (65/35%) sneller verteert dan 100% katoen. Ondanks de sterke
vezel van linnen, breekt-ie beter af dan katoen. Toch heeft polyester-katoen
niet de voorkeur vanuit duurzaamheidsperspectief, vanwege het veronderstelde negatieve effect van afgebroken polyestervezels in de bodem.

Lievelingskleding

WEB

totzover.nl/

scripties
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Andere studies adviseren voor een snelle vertering veel gedragen of vintage
kleding, omdat vaak wassen de textielvezels zwakker maakt. De gangbare lievelingskleding van de overledene heeft dus de voorkeur boven een gekoesterde, maar slechts eenmaal gedragen feestjurk of trouwpak. In dat opzicht
komt het traditionele ongedragen witte lijkhemd niet zo best uit de bus.
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´Vergaan in het
tempo van de natuur´
De levende doodskist is voor hem nog maar een begin. “Bouwen met
levende materialen kan de wereld mooier en gezonder maken”,
stelt Bob Hendrikx, ontwerper en oprichter van Loop Biotech.
TEKST MARJON WEIJZEN

Sinds de introductie vorig najaar trekt de levende doodskist, ontwikkeld door TU-studenten, veel belangstelling.
Zowel in de algemene media als binnen de uitvaartbranche.
Bob Hendrikx, oprichter en directeur van Loop Biotech, is
de visionair achter de schimmelkist.

Een grafkist is nog maar het begin. Je hebt veel
grootsere plannen: we kunnen gaan wonen in
levende in plaats van dode materialen.
“Uiteindelijk gaat het erom de wereld in harmonie te brengen met de natuur. Het is niet genoeg om de natuur niet
verder te schaden, we moeten haar weer gezond maken.
In plaats van dode materialen te gebruiken, kunnen we
wonen in levende organismen, ons kleden in meegroeiende T-shirts en de straat verlichten met behulp van licht
gevende organismen.”

Maar je bent begonnen met een grafkist.
“Ja, want het plaatmateriaal dat ontstaat door mycelium
– het wortelnetwerk van paddenstoelen – in hennepvezel
te laten groeien, is bij uitstek geschikt om lichamen in te
laten afbreken, en vervuilde bodems te schonen. Ideaal om
iemand in te begraven dus.”

Begraven is beter dan cremeren?
“Cremeren kan ook. Daar is de kist prima geschikt voor.
Maar eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom je zou kiezen
voor industriële processen als cremeren of resomeren.
De Loop kist zal bij begraven op een natuurlijke manier
verteren. In donkere en vochtige omstandigheden gedijen
schimmels goed. De omstandigheden in de grond zijn
ideaal. Hoewel de omstandigheden op de grond, of bij
ondiep begraven, nog idealer zouden zijn. Daar is meer
zuurstof en dan gaat het proces sneller. Maar zo snel als bij
cremeren hoeft voor mij niet: de dood hoort bij het leven,
dat lijken we weleens te vergeten.”

Toch is 45 dagen ook nog heel snel.
“De kist vergaat in 45 dagen en is dan opgenomen in het
ecosysteem. Het lichaam nog niet. De levende doodskist
versnelt ook het ontbindingsproces van het lichaam door
andere bacteriën en micro-organismen te faciliteren,
maar omdat we dieper begraven duurt het langer voordat
het lichaam helemaal vergaan is, en teruggegeven aan
de natuur.”

Wat jou betreft zou de wet mogen worden
aangepast en ondieper begraven mogelijk
maken?
“Zeker, dan zou je echt kunnen vergaan in het tempo van
de natuur.”

Praktisch vraagje. Kun je de kist op voorraad
bewaren?
“Dat kan zeker, ze kunnen in elk kistendepot bewaard
worden. Het activeren van het composteringsproces gebeurt pas als ze langdurig aan vocht worden blootgesteld.”

Welk soort mycelium groeit hier?
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De belangstelling is groot. Ook vanuit de uit
vaartbranche. Er is het afgelopen jaar al honderd
keer in begraven. Maar de kisten zijn wel aan de
BR A N C HEBLA D UITVA A RT ZO R G
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UITVAART À LA URGENDA

Bob Hendrikx met een tas mycelium, grond-

Ja, je kunt natuurlijk bij de dood van je vader kie
zen voor een Tesla-rouwauto, een wilgentenen
mand, mensen vragen te carpoolen en bitter
ballen en wijn uit de regio serveren (Nederland
wijnland, dankzij de klimaatverandering). En
geen rouwboeket in cellofaan, maar alleen losse
bloemen… Dat kan natuurlijk allemaal, maar het is
geen garantie dat je tevreden naar huis gaat.

stof voor de levende doodskist

prijs (zo’n 1500 euro), en daarmee buiten het
bereik van velen. Je start nu met een fabriek.
Worden je kisten dan ook goedkoper?

Je kunt ook een kist reserveren. Maar waarom
zou je dat doen? Als ze op termijn goedkoper
worden, betaal je nu toch te veel?
“Het is een manier van crowdfunding. Je investeert op die
manier in de ontwikkeling van ons product en werkt op die
manier mee aan een betere wereld. En als uitvaartondernemer kun je koploper worden door een nieuwe innovatie
aan te bieden.”

Als iemand er niet meer is, hopen we dat er zoveel
mogelijk van die persoon ons nog bijblijft. Mooie
herinneringen, geld dat ons wordt nagelaten, rake
opmerkingen, een levensstijl. Dat mag zo lang
mogelijk duren (en is altijd korter omdat wij met
elkaar zo rusteloos zijn). Maar als het om duurzaamheid gaat, helpt eerder het omgekeerde. Dat
er een eenvoudig graf komt en geen monument
voor de eeuwigheid, dat een lichaam gecremeerd
wordt en later verstrooid. Of in de toekomst
misschien zelfs dat een lichaam tot humus wordt
gemaakt om bij te dragen aan de nodige vruchtbare grond. Dus ik ben wel voor een uitvaart waar Urgenda tevreden over kan zijn. Het bijt elkaar niet.

Ik zag een reclame voorbij komen op CNN.
Werken jullie al wereldwijd?

Misschien moeten we het nog eens hebben over
dat de moderne mens (gemiddeld) veel medicijnen slikt en dat daarvan bij leven te veel in het
grondwater terechtkomt en later met een begrafenis in de grond. Moeten we ontgiften, bij leven en
sterven? Ook hier proef ik een dubbele betekenis.

“Er is inderdaad wereldwijd belangstelling voor de levende
doodskist. Maar we richten ons nu eerst op de Nederlandse
en Belgische markt. We presenteerden hem aan Funebra
op de beurs in Brussel, hebben er mee op de Dutch Design
Week gestaan en op Allerzielen presenteerden we onze
fabriek en het nieuwste ontwerp aan voorlopers in de uitvaartbranche. We hebben inmiddels afspraken met Unigra
over landelijke distributie – als het moet kunnen we binnen
twee uur een kist in Zwolle leveren – en we zijn in gesprek
met een grote kistenafnemer.”

Ik zou dus willen dat een uitvaart
ons in twee opzichten helpt om
verder te leven: als het zo goed
en compleet mogelijk terug
geven van de mens aan de natuur
én de overtuiging dat alles wat
goed, mooi en waar was aan die
ene mens, door ons juist bewaard
wordt.
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Voorganger AART MAK is sinds eind 2019 met pensioen
en blijft als het om dood, rouw en rituelen gaat, graag aan staan.

“Dat is op termijn zeker de bedoeling. Als er meer vraag is,
kun je op grotere schaal, dus goedkoper, produceren. We
hebben sinds kort een grote productiehal. Dat scheelt al
veel. Op dit moment is het nog veel handwerk. Je moet het
echt zo zien: we hebben mallen, gevuld met hennepvezel –
een afvalproduct uit de Nederlandse hennepteelt – en daar
groeien de kisten in. Dat duurt per kist zeven dagen. Als
we meer kunnen automatiseren – ze aan de lopende band
laten groeien en efficiënt vervoeren – worden de kisten
goedkoper.
Op dit moment zijn we bezig om de markt te leren kennen, en
we investeerden in een aansprekender ontwerp. Meer ronde
vormen, met een kussentje en een zachter huidje, beter passend bij de wensen van de duurzame uitvaartconsument.”

Je hebt wel gedaan wat je kon voor het milieu, de
aarde, de toekomst, dat soort dingen. Maar een
uitvaart is nou typisch een bijeenkomst waar je
niet bezig bent met afvalscheiden en het licht op
tijd uitdoen. Of juist wel? Want ik schrijf dit op en
realiseer mij dat de dood juist wel gepaard gaat
met woorden als ‘scheiden’ en ‘het licht uitdoen’.
Het is het einde van de voetafdruk van een mens...
En de kinderen moeten ook verder kunnen met
het verdriet.
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Digital Life Legacy maakt
dierbare data toegankelijk
voor nabestaanden
Een innovatieve en respectvolle dienstverlener voor bedrijven en
individuen die te maken krijgen met het ‘levenseinde’, zo definieert ZDG
de eigen organisatie. Het bedrijf is dé innovatieve partner op het gebied
van uitvaarzorg.

De nieuwste loot aan de ZDG-boom is Digital Life Legacy.
In maart van dit jaar verruilde ‘digital afterlife expert’ Sander
van der Meer zijn freelance-bestaan voor een vaste baan bij
Zorg Diensten Groep. Daarmee voegt ZDG hét kennis- en
expertisecentrum voor digitale nalatenschap, online erfenis
en dierbare data toe aan het uitgebreide dienstenpakket.
Het digitale voortbestaan van overledenen inzichtelijk
maken, is een vak apart. Dat blijkt uit de unieke positie van
Van der Meer: zowel op juridisch als technisch gebied is hij
een autoriteit in Nederland. Met een verleden in de forensische, digitale opsporing, is hij sinds 2013 veelgevraagd
expert voor de overheid en onder andere familierecher34

cheurs bij de nationale politie. Bij Digital Life Legacy heeft
Van der Meer collega Brandon Kwey aan zijn zijde die zijn
masterscriptie schreef over tech-bedrijven en hun voorwaarden na overlijden.
“Dagelijks verzorgen wij toegang tot apparatuur waarvan
de code of het wachtwoord onbekend is en adviseren we
uitvaartbegeleiders, (na)zorgspecialisten, notarissen en
particulieren die zich melden via onze klanten. Daarnaast
geven wij landelijk lessen en presentaties over deze
materie: van uitvaartopleidingen tot bibliotheken, van
stichtingen tot middelbare scholen”, schetst Van der Meer
en Kwey het belang van de nieuwe ZDG-tak.
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Voordat Digital Life Legacy aan de slag gaat met apparatuur, controleert het team of de klant de rechtmatige
eigenaar is. De fysieke spullen van een overledene, zoals
een telefoon, komen door erfrecht in handen van de
nabestaanden en worden daarmee hun eigendom (tenzij
de erfgenaam de erfenis weigert). Als juridisch alles klopt,
kan Digital Life Legacy ondersteunen bij het toegankelijk
maken van de apparatuur.
Het bureau zelf is tot in de puntjes transparant en controleerbaar. Dat vraagt om altijd actueel blijven en die kennis
delen Van der Meer en zijn collega Kwey in hun presentaties. De onderwerpen lopen uiteen van uitvaartleiders die
helpen met de vinger van een overledene om een telefoon
te openen (mogelijk strafbaar!) en onderzoek naar crypto
valuta, tot meer bewustwording over het gegeven dat
een deel van ons leven zich in een moeilijk toegankelijke,
niet-zichtbare wereld achter gebruikersnamen en wachtwoorden afspeelt.
“Wat veel mensen niet weten is dat data die wij hebben
opgebouwd bij buitenlandse bedrijven als Facebook,
Apple en Microsoft, bezit zijn van die bedrijven. Voor een
nabestaande is het juridisch heel ingewikkeld om daar een
beroep op te doen. We hebben hier in Nederland geen
wetgeving voor digitaal nalatenschap. Daarover heb ik
recent de Tweede Kamer geadviseerd, in het kader van
het actualiseren van de AVG-wetgeving. Voor nu gaan
buitenlandse wetgeving en de algemene voorwaarden van
de Facebooks in deze wereld nog boven onze landelijke
wetgeving”, legt Van der Meer uit.

Het team van Digital Life Legacy
kan (bijna) elk device hacken
Het team van Digital Life Legacy kan (bijna) elk device hacken. Bij een mobiel dat al enkele jaren in omloop is, gaat dat
gemakkelijker dan bij het allernieuwste model. Die laatste
vraagt extra tijd en zeldzame, kostbare apparatuur die naast
ZDG alleen door recherche- en opsporingsdiensten wordt
gebruikt.
“Hoewel Digital Life Legacy geen winstoogmerk heeft,
variëren de prijzen van een paar honderd euro tot soms wel
enkele duizenden euro’s voor een recent exemplaar.
We proberen constant de kosten laag te houden, omdat
we weten hoe dierbaar de data is. Klanten kunnen via de
site vrijblijvend een offerte aanvragen, maar als de nabestaande de softwareversie niet weet of het apparaat is
beschadigd, dan moeten we het zien”, beschrijft Van der
Meer de werkwijze.
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Het lijkt best spannend om zoiets persoonlijks als een
mobiele telefoon, tablet of laptop uit handen te geven aan
technisch experts. Foto’s, berichten, alle dierbare data ligt
opeens bloot. Van der Meer nuanceert: “Wij zien niet de
inhoud van een telefoon, tenzij dat wordt gevraagd. Wij
zorgen voor toegang, waardoor nabestaanden bijvoorbeeld
bij foto’s of het Instagram-account kunnen. Dan kunnen ze
herinneringen veiligstellen en afwikkelen wat nog geregeld
moet worden.”
Van der Meer en Kwey adviseert om accounts en online
diensten niet te snel op te (laten) zeggen. Dat kan immers
nooit meer ongedaan gemaakt worden. Nabestaanden
krijgen daar vaak spijt van. Daarover gaan Van der Meer en
Kwey graag in gesprek met uitvaartbegeleiders en nazorgspecialisten, want na iemands overlijden kan bijvoorbeeld een sociaal mediakanaal of online opslagdienst nog
een heel belangrijke rol spelen voor de nabestaanden.
“Denk aan een onverwachte zelfdoding van een jongere. Misschien kunnen posts die keuze verhelderen, of de
ouders in contact brengen met vrienden die anders onzichtbaar zouden blijven. Betrek die digitale wereld bij het
afscheid. Laat kinderen een Tik-Tok-filmpje opnemen en
toon dat tijdens de uitvaart, of geef vrienden, klas- en sportgenoten de gelegenheid om op Instagram te reageren op
een overlijden. Een meisje dat onder de trein was gekomen
kreeg op Tik-Tok 550 duizend steunbetuigingen. Zelf ziet
ze die helaas niet meer, maar voor haar omgeving waren ze
een troost”, verheldert Van der Meer de betekenis van onze
online erfenis.
WEBSITE WWW.DIGITALLIFELEGACY.NL

De inhoud van deze pagina’s is afkomstig van derden en
valt niet onder de verantwoordelijkheid van BU of de redactie.
Wilt u een bericht plaatsen? Neem dan contact op via
branchebladuitvaartzorg@performis.nl.
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“Laat uw collega maar extra betalen
voor dure modules.”
–
Bij AdSystems krijgt u alles-voor-de-prijs-van één,
slechts € 680,- !

AdSystems
Uitvaartprogramma
Honderden tevreden uitvaartondernemers
kwalificeren het AdSystems Uitvaartprogramma
als uiterst compleet.
Van dossier tot formulier. Van factuur tot planning en van
dragers tot statistieken. Voor slechts € 680,- haalt u al een
complete startersversie in huis. Met modules waarvoor
u elders apart veel bĳbetaalt, zoals: Uitvaartadministratie,
Financieel beheer, Facturering, Overzichten en Statistieken.
De complete startersversie van het bewezen AdSystems
Uitvaartprogramma voor slechts € 680,- !
Nu ook een nieuwe RegelApp en koppeling met
NabestaandenLoket!
Bel 0478-502333 of e-mail voor een vrĳblĳvende
demonstratie: info@adsystems.nl
BUITENHOF 12, 5807 BW OOSTRUM (L.)
0478-502333 | WWW.ADSYSTEMS.NL

• Grootste bedrijvengids voor de uitvaart
• Actief in Nederland, Belgie en Spanje
• 21.500 geregistreerde bedrijven
• Nieuwsvoorziening naar 13.500 ondernemers
• Mediapartner van uitvaartbeurzen
laatstewens.nl
0475-404022
marketing@laatstewens.nl
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In Noorwegen rijden al volop
elektrische rouwauto’s
Voor een rit van ruim 200 kilometer ontbreekt het soms nog aan voldoende oplaadpalen,
toch zijn de Noren massaal overgestapt op de elektrische auto.
TEKST INGEBORG VAN DEN WIJNGAART

D

e Noorse overheid heeft al twintig jaar geleden
vastgesteld: in 2025 moeten alle nieuwe auto’s
in het land elektrisch zijn. Oude exemplaren
die nog rijden op fossiele brandstof mogen worden
‘opgereden’. Als stimulans voor dat ambitieuze idee
zijn elektrische auto’s vrij van btw en aankoopbelasting.
Ruim 10 procent van de Noren rijdt inmiddels fossielvrij
en in 2020 was ruim de helft van de nieuw gekochte
auto’s elektrisch. Afgelopen augustus stond te teller
op ruim 70 procent.

StaatsieTesla in de sneeuw

Het gevoel
voor urgentie
is groot,
ook onder
uitvaart
ondernemers

Ook aan de Noorse uitvaartondernemers dus de opdracht om hun wagenpark te verduurzamen. “Dat wordt
niet gezien als een opgave, die focus is er absoluut”,
zegt Gunnar Hammersmark, directeur van Virke Gravferd, de Noorse branche
organisatie voor de uitvaart. “Zowel de ondernemers als onze klanten zijn zich
ervan bewust dat klimaatverandering ons allemaal aangaat. Wij stimuleren onze
leden dan ook om zo duurzaam mogelijk te ondernemen, op alle onderdelen
van het bedrijf”, aldus de voorzitter. Een stip op de horizon heeft de branche
organisatie niet gezet. “Dat is aan elke ondernemer zelf”, vertrouwt Virke Gravferd
op het gevoel voor urgentie bij de leden.

OPLAADPUNTEN
“Vooralsnog zijn het vooral de ondernemers in de grote steden die al zijn over
gestapt op elektrische rouwauto’s en -busjes. Voor hen zijn er voldoende oplaadpunten. Want daar stagneert het momenteel, de mogelijkheid om op te laden
tijdens lange ritten”, licht Hammersmark de ontwikkelingen toe. Juist vanwege
de uitgestrektheid van Noorwegen moeten uitvaartbegeleiders soms honderden
kilometers afleggen voor een uitvaart. Het is gebruikelijk dat zij op de dag van de
uitvaart in een busje rijden, om alle benodigdheden te kunnen vervoeren. Overigens zijn de routes vaak dezelfde, want het is niet gebruikelijk om de overledene
thuis op te baren, of de uitvaart op andere plekken dan de traditionele uitvaart
locaties te houden.
Financieel gaan de Noorse ondernemers er nauwelijks op vooruit. “Wij betalen
voor de fossiele rouwauto’s ook al geen wegenbelasting, dus daar zit geen
voordeel in”, antwoordt Hammersmark op de vraag of de Noren gevoelig zijn
voor financiële prikkels. Alleen die laadpalen, daar mag de overheid wel mee
opschieten.
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IN DEZE RUBRIEK VINDT U BERICHTEN VAN LEVERANCIERS OVER PRODUCTEN,
OPLEIDINGEN, DIENSTEN OF EVENEMENTEN IN DE UITVAARTBRANCHE. KIJK VOOR
MEER BERICHTEN IN HET MARKTPLEIN OP WWW.BRANCHEBLADUITVAARTZORG.NL

UITVAART-PLATFORM.NL
Dé Uitvaartkluis van
Uitvaart-Platform.nl.
Leg al uw uitvaartwensen
vast in deze digitale uitvaartkluis. Niet alleen
uw wensen, maar ook
praktische- en financiële
zaken welke geregeld
moeten worden ná uw
overlijden kunt u hierin opslaan. Invullen en aan te passen
wanneer u maar wilt. Volledig beveiligd en alleen de door
u aangewezen vertrouwenspersonen kunnen na uw over
lijden toegang krijgen. Bij aanschaf heeft u ook nog de keuze
om een goed doel te steunen zoals, Stichting Vaarwens,
Stichting Ambulancewens, Pink Ribbon of KWF. Ook
uitvaartondernemers kunnen voor hun cliënten gebruik
maken van deze dienst, infomeer naar de samenwerkingsmogelijkheden.
www.Uitvaart-Platform.nl

Wie aan een urn denkt,
denkt hoogstwaarschijnlijk niet direct aan iets
vrolijks- en kleurrijks
als bloemen. Bloemen
symboliseren liefde, de
herinnering en het leven.
Het leven dat na het overlijden van een dierbare
zo wordt gemist. Maar ook een leven vol herinneringen die
het verdienen om gevierd te worden. Het resultaat van die
gedachte is de BLOOM Urn.
Bijzonder detail: zoals bij alle producten van Return to Sender help je bij het aanschaffen van een BLOOM Urn meteen de vrouw die jouw unieke kunstwerk gemaakt heeft.
www.denhollandsche.nl/urnen/return-to-sender/

DE NIEUWE ATLANTIS MEMORIALS
BROCHURE

ZOEK JIJ EEN BAAN IN DE
UITVAARTBRANCHE?

Met trots presenteert Funeral
Products de nieuwe Atlantis
Memorials brochure. Een speciale
product catalogus die de uitgebreide
collectie aan herinneringssieraden van
het Nederlandse merk etaleert. Met
een eigen brochure, compleet in haar
eigen huisstijl, biedt Atlantis Memorials
een handzaam overzicht van haar
complete assortiment, welke de uitvaartspecialist heel eenvoudig kan delen met de familie of nabestaanden. Speciaal
voor de nieuwe brochure is de complete sieradencollectie,
van bijna 200 producten, opnieuw gefotografeerd. Bij ieder
sieraad is gekeken hoe deze het beste gefotografeerd kan
worden. Om een duidelijke representatie te kunnen geven
van de grootte, dikte, afwerking en detail van ieder sieraad.

Wil jij werken bij één van de leukste

www.funeralproducts.eu/nl/herinneringssieraden/
assieraden/ashangers/
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DEN HOLLANDSCHE GEDENKTEKENS &
RETURN TO SENDER LANCEREN URN-VAAS
GENAAMD BLOOM URN.

Ontwikkeling
Binnen ZDG hechten wij veel waarde aan ontwikkeling.
Hiervoor bieden wij verschillende trainingen en door
groeimogelijkheden aan om jezelf te blijven ontwikkelen.
Werken bij ZDG
Om alle vacatures die wij aanbieden te kunnen bekijken
hebben wij de website werkenbijzdg.nl opgericht. Op deze
overzichtelijke website kun jij snel jouw ideale vacature
vinden en direct solliciteren.
www.werkenbijzdg.nl
De inhoud van deze pagina’s is afkomstig van derden en valt
niet onder de verantwoordelijkheid van BU of de redactie.
Wilt u een bericht plaatsen? Neem dan contact op via
branchebladuitvaartzorg@performis.nl.

BR A N C HEBLA D UITVA A RT ZO R G

THE MA

DUURZAAM VERVOER > HOE ZUINIG RIJD JE ZELF?

Bomen planten en steeds
vaker op de fiets
Hybride of helemaal elektrisch rijden?
Uitvaartondernemers willen het wel, maar
vooral de kleineren merken dat duurzaam
nog vooral duur is. “Daar moet ik eerst
voor sparen.”
TEKST JOHN HERMSE

et zijn de kleine dingen die je kunt doen.”
En dan heeft Natasja Kroese van Boom
Afscheidszorg het over zoveel mogelijk
afspraken met klanten plannen op één dag,
zodat ze niet heen en weer blijft rijden met haar benzine
auto. Vanuit Borne bestrijkt ze met haar eenvrouwszaak
heel Twente en de meeste klanten zitten niet naast de deur.
Dus pakt ze de auto, de fiets is voor werk binnen de eigen
woonplaats. En het openbaar vervoer? “Nee, nee, nee”,
lacht ze. “Borne geeft wel een treinstation, maar dat gaat
veel te veel tijd kosten.”

H

Het zal veel eenpitters in de branche bekend voorkomen:
de wil om met groen vervoer het goede voorbeeld te
geven, is er zeker. Maar het valt niet altijd mee om het in
praktijk te brengen. Kroese noemt de overstap van diesel
naar benzine een eerste stap. “Ik zit in transitie.” Maar de
aanschaf van een elektrische auto zit er niet in. “Ik heb naar
een hybride auto gekeken, maar dat is financieel een stapje
te hoog. Maar een elektrische auto staat wel hoog op mijn
verlanglijstje.”

SPAREN VOOR ELEKTRISCH
Immanuel Baan herkent deze overwegingen. Hij kocht
twee jaar geleden op Marktplaats een bakfiets die hij
ombouwde tot rouwbakfiets. Tot nu toe kwam die 25 keer
in actie, met collega’s en zijn eigen eenmanszaak Immanuel
Baan Uitvaartbegeleiding in Amersfoort. Heel duurzaam,
nu een elektrische rouwauto voor veel klanten te duur is,
net als voor hemzelf. “Voor mij komt dat te vroeg. Ik ben
nog maar twee jaar bezig, zit nog in de opstartfase. Ik hoop
wel heel snel een elektrische auto te hebben, maar moet
daarvoor nog even doorsparen.”
Baan compenseert de milieubelasting wel door voor elke
uitvaart 10 euro te doneren aan de organisatie Trees for all,
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Immanuel Baan op zijn rouwbakfiets

die met dit bedrag twee bomen kan planten, één in Nederland en één in ontbost gebied in het buitenland.
Voor de kleinere uitvaartverzorger ligt de nadruk in het
woord duurzaam al snel op duur, hoe graag ze ook groen
willen rijden. Voor de klanten is een elektrische rouwauto al
te prijzig, en ook een uitvaartvereniging moet op de centen
letten, zegt Nelleke Kempers, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Patrimonium in Doesburg. Een elektrische
rouwauto aanschaffen zit er niet in. “Dat zouden we wel
willen, maar ja, de oude doet het nog het is een investering
die je niet zomaar doet.” Het woon-werkverkeer is in ieder
geval al behoorlijk groen. “De beheerder woont boven het
uitvaartcentrum.”

E-BIKES
Voor investeringen in duurzaam vervoer is dan de armslag
van een grotere onderneming nodig. De Laatste Eer in
Delft heeft vijftien leaseauto’s voor het personeel. Drie zijn
er volledig elektrisch, van de rest is de helft hybride. Maar
de rouwauto’s rijden allemaal nog op benzine. Directeur
Marc Krans heeft in ieder geval een fietsenhok bij het bedrijf laten bouwen met aansluitingen voor het opladen van
elektrische fietsen. “De directeur fietst alleen maar, die rijdt
geen auto”, zegt hij over zichzelf. “Dat promoot ik ook onder
personeel. Ik zie wel de tendens dat steeds meer mensen
op de fiets komen.”
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Met de wind in de zeilen
“Duurzamer vervoer bestaat niet: door de wind
gedreven, zonder tussenkomst van welk apparaat dan ook, zelfs geen windmolen: direct op
de wind varen wij met onze boot naar Schotland, Scandinavië en de Baltische Staten. Sinds
Matthijs (de Gee, red.) met pré-pensioen is trekken we er elke zomer
een paar maanden zeilend tussen uit. Ook voor mij vangt komende
zomer dit ‘pensionado-bestaan’ aan. Per 1 mei stop ik als directeur
BGNU.
Onze wens om vijf jaar lang elke zomer vijf maanden te gaan zeilen
– een rondje ‘Baltische Zee-Noordzee’ kan dan in vervulling gaan.
Ik heb zeven jaar met heel veel plezier voor BGNU gewerkt. Ik kijk
tevreden terug op wat ik – samen met Maria Gielbert - voor BGNU
heb kunnen doen, ook in coronatijd, en ben trots op waar de branche
vereniging nu staat. BGNU bruist van de plannen, ook voor 2022.
De webinars houden we erin, en die tellen mee voor uw professionalisering (1PE punt). Daarnaast organiseren we vier regionale
netwerkbijeenkomsten. Graag neem ik komend voorjaar persoonlijk
afscheid van u, bijvoorbeeld tijdens een van die bijeenkomsten of
de ledenvergadering.
Fijne feestdagen en voor volgend jaar wens ik ook u wind in de
zeilen!”
Heidi van Haastert
Directeur

BERICHTEN
Te laat schouwen
BGNU onderzoekt met een korte
online enquête (9 vragen) de
ervaringen van nabestaanden met
te laat schouwen. Kent u
families die lang op een arts
QR nog
moesten wachten, wijst u
aan te
ze dan op de enquête. Deze
leveren
kan tot en met 30 januari

40

worden ingevuld. Ook vraagt
BGNU uitvaartondernemingen
van november tot en met januari
bij te houden hoe vaak er bij een
overlijden in een zorginstelling te
laat geschouwd wordt. Uiterlijk
inleveren: 6 februari.

Toogdagen
Kwartiermakers Henry Meijdam
en Joris Huizinga organiseerden

Toogdagen om te verkennen of
er draagvlak is voor een koepel
organisatie in de uitvaartbranche.
Aanwezigen, voornamelijk branchebestuurders en actieve leden,
waaronder relatief veel BGNU-ers,
pleitten voor verdere samen
werking.

Keurmerk light
In 2022 werkt werkgroep
BGNU 2026 de verkenningstocht uit naar een
strategisch plan. Eén van
de belangrijke peilers is het
ontwikkelen van een toegankelijker Keurmerk Uitvaartzorg.

Duurzaam inzetbaar
Het cao-fonds voor duurzame
inzetbaarheid is inmiddels gevuld
door de aangesloten ondernemingen van onder andere BGNU. Doel
is tools aan te reiken om duurzaam
inzetbaar te blijven. Tijdens de
ledenbijeenkomst in maart zal
caofonds-bestuurder Frank van
den Oever (voorzitter namens
BGNU) ons meenemen in welke
trainingen de mentale belasting
van uitvaartverzorgers en de
fysieke belasting van postmortale
medewerkers kunnen verlichten.
Denk aan: leren omgaan met stress
en goed tillen.

Duurzaamheiddoelen
Voor 2022 heeft BGNU duurzaamheid hoog op de agenda staan.
Samen met MVO-Nederland,
SDG-Nederland organiseert

BGNU-partner Andja Bratić
workshops om de uitvaartsector
te verduurzamen.

BR A N C HEBLA D UITVA A RT ZO R G

VRAAG AAN

Wat doe je aan duurzaamheid in je bedrijf?
“Ons pand in Apeldoorn stamt uit 1984. De laatste verbouwing dateert uit 2013. Toen hebben we
goed naar duurzaamheid gekeken. Nu zijn we weer aan een update toe. Je blijft eigenlijk continu
bezig. We hebben onlangs zonnepanelen geplaatst. Ons energieverbruik wordt nu ook gescand
zodat we actief kunnen werken aan duurzamere oplossingen.
Sfeer versus CO2
We vinden dat het duurzamer moet, maar sfeer en een
gevoel van veiligheid zijn ook belangrijk. Om het uitvaartcentrum ’s avonds toegankelijker te maken hebben
we het met ledverlichting aangelicht. Dat is natuurlijk
pure verspilling, maar je kiest voor een voor nabestaanden vriendelijke uitstraling. Binnen hebben we de zuinige ledverlichting vervangen door warmer halogeen.
Bij families merken we tegengestelde tendensen. We
zien een grotere vraag naar duurzaam gefabriceerde
kisten, of manden van bijvoorbeeld GreenCoffins. Maar
anderzijds wil niemand dat het te fris is of te warm, het
moet precies goed zijn. De klant is koning dus hebben

we energieslurpende airco’s geïnstalleerd die de vraag à
la minuut kunnen beantwoorden. We proberen die wel
zo min mogelijk te gebruiken. We zijn niet bij Greenleave
aangesloten, dat zou ik hypocriet vinden: ledverlichting
vervangen door halogeen en dan wel zo’n stikker opplakken dat je groen bezig bent.
Groener
We weten dat er nog veel ruimte is om groener te zijn. We
proberen zoveel mogelijk paperless te werken en doen
aan afvalscheiding. Het gaat in kleine stapjes.”
Maarten Laponder
Rouwcentrum Rouwenhorst, Apeldoorn

Quote van de voorzitter
“Denk je aan Kerst dan denk je aan samen, aan dicht bij elkaar.
Dat is helaas ook dit jaar moeilijk haalbaar. Laat dan
verbondenheid de sleutel zijn, waar samen niet mogelijk is.”
David Meiboom, voorzitter BGNU

STELT ZICH VOOR
Regionaal netwerken
Komend jaar organiseert BGNU
vier regionale Meet&Greets voor
leden en niet-leden. Een warm
onthaal, in een sfeervolle omgeving en informeel kennismaken.
De eerste is gepland in april.

AGENDA 2021
9 MAART
ThemaEvent, 16-17 uur, online (1 PE)
29 MAART
15.30-18.30 uur, ledenbijeenkomst
Meer agenda:
bgnu.nl/evenementen
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Alex de Boer, Uitvaartverzorging
J.Æ. de Boer & Zn, Sneek
“Duurzaam inzetbaar leeft hier momenteel erg.
Vanmorgen had ik nog een gesprek met een medewerker die vier maanden terug een beroerte kreeg.
Hij wil graag weer een dag per week komen werken, maar vraagt
zich af: ‘kan ik het emotioneel nog aan?’ Het is nu nog te vroeg om
daar iets over te zeggen, misschien kan dat pas over twee jaar. Ondertussen kijken we wat wél zou kunnen.
Duurzaamheid op wereldschaal speelt ook bij ons. Nee, we zijn niet
aangesloten bij Greenleave. Ik zie de meerwaarde niet van zo’n
etiketje. En het kost best wat. Maar we doen wel aan duurzaamheid.
Onze overbrengbus rijdt op diesel, als we over een jaar of twee aan
een nieuwe toe zijn wordt het een elektrische. Voor de stroom leggen
we zonnepanelen op de carport. We wassen onze auto’s al tien jaar
met regenwater – om er ook de toiletten mee door te spoelen loonde
niet. Zo weeg je steeds af wat je wanneer doet.”
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KC -T R A P O - L I N E 4 4 7
EQV-Version

@Kristie: deze had ik nog niet juist aangtepast ontvangen toch?

BIJ ONS MET MERCEDES -BENZ FABRIEKSGARANTIE!
KEEP IT SIMPLE – SIMPLY THE BEST!

U WILT KUHLMANN CARS NOG
BETER LEREN KENNEN? NEEM DAN
EEN KIJK JE IN ONZE WERKPLAATS!

U KOMT AAN MET VLIEGTUIG?
ONZE SHUTTLE SERVICE HAALT U AF
VAN DE LUCHTHAVEN (DÜSSELDORF)!

U HEBT EEN PAAR DAGEN LANGER NODIG
VOOR UW BESLISSING OF PICK-UP?
WIJ REGELEN VOOR U EEN HOTEL!

Mobilit y
starts now
WITH

M A DE I N GER M A N Y

KC -T R A P O - L I N E 4 4 7
EVITO-Version

KC-LINE 213

®

HYBRID-Version

SNELLE EN EENVOUDIGE VOERTUIGOVERDRACHT IN HET MOOIE
MÜNSTERLAND!

ONZE AFTERSALES-SERVICE STAAT
OK NOG VELE JAREN NA LEVERING
TOT UW BESCHIKKING!

DE ORIGINELE MERCEDES-BENZ
GARANTIE BLIJFT OOK NA VERLENGING EN OPBOUW GELDIG!

GRONINGEN
Stadskanaal
J. Stout uitvaartverzorging
Steenhouwer 15, 9502 EV Stadskanaal
Tel. 0599-612482
W: www.stoutuitvaartverzorging.nl
Tevens; Musselkanaal, Mussel, Ter Apel,
Zandberg, 1e en 2e Exloërmond,
Borger, Nieuw Buinen, Buinerveen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Gasselternijveen en Gieterveen.

DRENTHE
Coevorden/ Emmen/
Hoogeveen/ Borger
UGNA
Dhr. A. Boxem
Postadres: Postbus 208,
7740 AE Coevorden
Bezoekadres: Ballastweg 2,
7741 ZL Coevorden
Tel; 0524-515899 of 0800-0242526
(gratis meldnummer overlijden)
E: info@ugna.nl
W: www.ugna.nl
Hoofdvestiging Coevorden
Adviespunt: Emmen, Hoogeveen,
Borger
Emmen
Uitvaartverzorging DLE Emmen B.V.,
Meerdijk 88, 7825 TH Emmen
Postbus 80, 7800 AB Emmen.
Tel. 0591-611146 (dag en nacht
bereikbaar), Fax 0591-641222
Verzorging door Drenthe en Oost
Groningen.

Benedeneind Noordzijde 458,
3405 CE Benschop
Tel. 06-53536888
E: info@uitvaartverzorgingmidland.nl
W: www.uitvaartverzorgingmidland.nl
Ook beschikbaar als freelance
uitvaartondernemer
Utrecht
Uitvaartverzorging Agterberg,
Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht,
Tel. 030-2510982, Fax 030-2511141
G.J.H. Daalhuisen.
E: info@agterberg.nl
W: www.agterberg.nl
Utrecht / Vleuten / De Meern
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht
Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten
Tel. 030-296 66 06
E: info@barbarauitvaart.nl
W: www.barbarauitvaart.nl
Voor alle collegiale diensten in Utrecht,
Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern

NOORD-HOLLAND
Amsterdam
Uitvaartverzorging A. de Jong,
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam
Sloterweg 1184, 1066 CV Amsterdam
Tel. 020-6761337
E: dejong@uitvaart.nl
W: www.uitvaartcentrum.amsterdam
Verzorging aangiften en dragers.
Duivendrecht
Uitvaartverzorging Meijer-Dam,
Clarissenhof 29, 1115 CA Duivendrecht
Tel. 020-6992382, Fax 020-6951491
E: meijer-dam@planet.nl

OVERIJSSEL
Enschede
Vredehof Uitvaarverzorging B.V.
Dhr. P. Swier
Postbus 69, 7500 AB Enschede
Tel. 088-1198200
E: info@vredehof.nl
W: www.vredehof.nl
Vestigingen in Enschede, Glanerbrug,
Losser, Neede, Goor, Almelo, Rijssen,
Holten, Enter, Bathmen en Deventer

GELDERLAND
Apeldoorn
Begrafenisonderneming
Rouwenhorst B.V.,
Chr. Geurtsweg 24-26,
7335 JV Apeldoorn,
Tel. 055-5414089, Fax 055-5412757
E: info@rouwcentrum-rouwenhorst.nl
W: www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl
Dhr. M. Laponder, directeur
Apeldoorn en omliggende dorpen.
Harderwijk / Ermelo / Nunspeet e.o.
Rouwcentrum Schaftenaar
Deventerweg 103, 3843 GC Harderwijk
Tel. 0341-415098
E: info@rouwcentrumschaftenaar.nl

UTRECHT
Benschop
Uitvaartverzorging Midland
Dhr. R. Verweij – register uitvaartverzorger
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Hilversum
Uitvaartverzorging J.J. Dekker & Zn. B.V.,
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum
Tel. 035-6835523
E: info@dekker-uitvaart.nl
Huizen
De Groot Uitvaart,
Havenstraat 23-25, 1271 AB Huizen
Tel. 035-5254363
E: info@degrootuitvaart.nl
W: www.degrootuitvaart.nl
Ontvang- en rouwkamers, 24-uurs
familiekamers, verzorging in ’t Gooi

Uitvaartzorg sinds 1892
Groot Hertoginnelaan 227,
2517 ET Den Haag
Tel. 070-3451676
E: firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
W: www.kerkhof-uitvaartzorg.nl
Familiebedrijf, vierde generatie.
Voornamelijk kerkelijke uitvaarten
(Protestant, Rooms Katholiek,
Christengemeenschap/Antroposofisch,
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, e.a.) en andere
religieuze uitvaarten (Hindoeïsme,
Boeddhisme).

Tel. 073-6139396, fax 073-6139416,
E: info@bijnenkramer.nl
W: www.bijnenkramer.nl

Krimpen a / d IJssel
Stoppelenburg Uitvaartverzorging,
Populierenlaan 122-A, 2925 CV Krimpen
a / d IJssel. Verzorging voor de gehele
Krimpenerwaard en Capelle a / d IJssel
Tel. 0180-522255
E: uitvaart@stoppelenburg.nl
W: www.stoppelenburguitvaart.nl

Den Bosch
St. Jan Uitvaartverzorging
Het Uitvaarthuis
Jacob van Maerlantstraat 100,
5216 JM ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073-6139252, fax 073-6125237
E: info@uitvaartverzorger.nl
W: www.uitvaartverzorger.nl

Papendrecht
De Drechtstreek, Uitvaartverzorging
Adm. de Ruyterweg 21,
3354 XA Papendrecht
Tel. 078-6151941
E: sliedrecht@drechtstreek.nl
W: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum op de
begraafplaats.

Den Bosch
Klopper & Kramer Uitvaartzorg,
Salvador Allendelaan 5,
5231 BZ ’s Hertogenbosch,
Tel. 073-6420281
E: info@klopperenkramer.nl
W: www.klopperenkramer.nl

Ridderkerk
De Drechtstreek, F. Timmers
Uitvaartverzorging BV,
Jan Luijkenstraat 6, 2985 BV Ridderkerk
Tel. 0180-422315, Fax 0180-420127
E: info@timmersuitvaart.nl
W: www.timmersuitvaart.nl
Rotterdam
Van der Spek Uitvaart
Dhr. J.M. van der Spek
Postbus 8805, 3009 AV Rotterdam
Tel. 010-4479900
E: info@vanderspekuitvaart.nl
W: www.vanderspekuitvaart.nl
Sliedrecht
De Drechtstreek, Uitvaartverzorging.
Jan Steenstraat 71, 3362 XH Sliedrecht
Tel. 0184-412418
E: sliedrecht@drechtstreek.nl
W: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum nabij de
begraafplaats.

Den Bosch / Vught / Rosmalen /
Tilburg / Waalwijk
Bijnen Uitvaartverzorging,
Wolfskamerweg 16,
5262 SJ Vught,
Tel. 073-6562379, fax 073-6569894,
Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg
Tel. 013-4553379
E: info@bijnenuitvaartverzorging.nl
W: www.bijnenuitvaartverzorging.nl

Den Dungen
Koenen Oel Uitvaartverzorging
Dhr. J.A. Koenen-Oel / Dhr.
K.H.Oel-Koenen
Postadres: Kruidnagel 6,
5275 KR Den Dungen
Tel. 073-5943766
E: info@koenen-oel.nl
W: www.koenen-oel.nl
“Mortuarium Den Dungen”,
Litserstraat 40, Den Dungen
“Afscheidshuis Schijndel”,
Gasthuisstraat 31a, Schijndel
Oss
Uitvaartverzorging Van Lith B.V.,
Docfalaan 2, 5342 HZ Oss,
Tel. 0412-623173, fax 0412-641155.
E: contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl
W: www.uitvaartverzorgingvanlith.nl
Verzorging in Oss en omgeving en
gebied Maas en Waal.
Beheerder ‘Stadsmortuarium Oss’.
Beheerder ‘Herinneringshuis Van Lith’.

LIMBURG
ZUID-HOLLAND
ZEELAND
Alblasserdam
De Drechtstreek & van den Dool,
Uitvaartverzorging
Kerkstraat 205, 2953 GJ Alblasserdam
Tel. 078-6919128
E: sliedrecht@drechtstreek.nl
W: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum op de
begraafplaats
Den Haag
Uitvaartverzorging J. Henning b.v.
anno 1885, Bautersemstraat 1,
2518 PC Den Haag
Tel. 070-3454810
E: info@henning-uitvaart.nl
W: www.henning-uitvaart.nl
Den Haag
Firma A. H. Kerkhof & Zn,

Oosterland
Uitvaartzorg Steijn - de Vlieger
J.M. Steijn
Wilgenstraat 12, 4307 DA Oosterland
Tel. 0111-402000
E: info@uitvaartdevlieger.nl
W: www.uitvaartdevlieger.nl
Dienstverlening Schouwen Duiveland,
Tholen, Goeree Overflakkee, Noord
Beveland.

NOORD-BRABANT
Den Bosch
Bijnen & Kramer Uitvaartverzorging
Het Uitvaarthuis
Jacob van Maerlantstraat 100,
5216 JM ‘s-Hertogenbosch

Echt
Peusen Uitvaartzorg – Crematorium
Bellekeweg 37, 6101 JZ Echt /
Uitvaartcentrum Susteren,
Kloosterstraat 9, 6114 HG Susteren /
p.a. Postbus 31, 6100 AA Echt.
Tel. 0475-486100
E: info@peusen.nl
info@crematoriumechtsusteren.nl
W: www.peusen.nl
www.crematoriumechtsusteren.nl
Maastricht
Uitvaartverzorging Sassen / Dielemans /
Dickhaut, p / a St. Maartenslaan 44-48,
6221 AZ Maastricht
Tel. 043-3215802 / 043-3432555 /
043-3212000, Fax 043-3210880
E: info@sassenuitvaartverzorging.nl
W: www.sassenuitvaartverzorging.nl

BR A N C HEBLA D UITVA A RT ZO R G

MEER MANNEN!

Meer mannen graag, én een
fatsoenlijke cao
Vervrouwelijkt de uitvaartbranche? Petra van

BALANS IN EIGENSCHAPPEN

Beurden, manager Begeleiden Uitvaarten

“Na de jaren dat de meer mannelijke eigenschappen als
autoriteit, organisatievermogen en doorpakken het vak domineerden, vragen ontkerkelijking, de zingevingscrisis en de
huidige pandemie nu om meer vrouwelijke eigenschappen,
zoals betekenis verlenen, verbinding maken en het vermogen tot zelfreflectie”, meent Klaassen. Wat voor haar niet
betekent dat vrouwen betere uitvaartbegeleiders zijn dan
mannen. “De beste uitvaartbegeleider is degene met balans
in vrouwelijke en mannelijke eigenschappen.” Martens
gaat liever wat verder: “Eerlijk gezegd krijg ik er jeuk van om
eigenschappen aan een geslacht toe te dichten.”.

bij PC Uitvaart en de opleidingsdirecteuren
Jasper Rudolf Martens (Après la Vie Academie) en Marjon Klaassen (Meander) zijn
unaniem in hun reactie: ja!
TEKST INGEBORG VAN DEN WIJNGAART
BEELD JOHN AREHART/SHUTTERSTOCK.COM

ns team bestaat uit vijftien vrouwen en drie
mannen. Die verhouding, 85 procent vrouw,
is al jaren ongeveer gelijk”, heeft Petra van
Beurden de cijfers van PC Uitvaart erop nagekeken. “Het vak is echt veranderd sinds ik
ruim acht jaar geleden in de branche begon. Toen waren de uitvaartbegeleiders
vaak nog mannen en was een uitvaart
meer standaard. Nu vraagt het beroep
meer oog voor detail, meer aanvoelen,
de vraag achter de vraag horen. En, ik
chargeer, dat zijn over het algemeen
meer vrouwelijke eigenschappen.”
Daarmee zegt ze niet dat vrouwen beter
zijn in het vak: “Het is de combinatie van
eigenschappen, dat hoeft dus niet per se
een vrouw of een man te zijn.” Want nog
veel belangrijker volgens Van Beurden: “Ik zou graag als
team meer een afspiegeling van Amsterdam zijn. Dus liever
nog een collega met een niet-Westerse achtergrond. Het
geslacht is dan van minder belang.”

O

BAANKANS HOGER
Opleidingsdirecteuren Jasper Rudolf Martens van Après la
Vie Academie en Marjon Klaassen van Meander herkennen
het: 80 tot 90 procent van de studenten is vrouw.
“De kans om aan een baan te komen is voor een man vele
malen hoger dan voor een vrouw. Ik word gebeld door
ondernemingen met de vraag of er mannelijke uitvaart
begeleiders ‘aankomen’, zo groot is de behoefte aan een
meer gemêleerd team en sowieso aan meer diversiteit”,
aldus Martens.

N U M ME R 6 – DE CE MBE R 2 0 2 1

Natascha Huwae, HR-adviseur bij PC Uitvaart, deelt die
mening: “Frappant hoe we bepaalde competenties toeschrijven aan een geslacht. Ik vind het vooral interessant
hoe het vak meebeweegt met de veranderende maatschappij en hoe andere tijden om andere competenties
vragen. Laat alsjeblieft ook mannen zich
welkom voelen in dit vak!”

ERBARMELIJKE ZORG-CAO
Toch zijn het zeker niet alleen competenties die het overtal vrouwen bepalen, ook
de waardering en beloning spelen een
belangrijk rol. “Het is een hbo-beroep dat
nog steeds onder het erbarmelijke niveau
van de zorg-cao valt”, verzucht Martens.
Dat bevestigen Klaassen en Van Beurden.
“Hbo’ers kunnen op een andere plek
makkelijk meer verdienen, met veel minder stress”, weet Van Beurden uit ervaring. De opleidingsdirecteuren zien mannen, maar ook vrouwen die al in een
hbo-functie hebben gewerkt, vaker voor zichzelf beginnen.
“Met het salaris van een uitvaartbegeleider in dienst, gaan
ze er honderden euro’s per maand op achteruit. Zij vinden
het vak meer waard, dragen zelf het risico en starten een
eigen bedrijf”, zien zowel Martens als Klaassen onder hun
afgestudeerden. En op korte termijn ziet Klaassen dat niet
veranderen. “Een hele cao omgooien lijkt me voor de vakbonden en werkgevers een lastige opgave.”

“Eerlijk, de baankans voor een
man is vele malen hoger”
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→ Er is leven na zijn dood. Onder
dat motto startten Astrid van
Heumen en Marianne Heemskerk
– binnen een maand van elkaar
weduwe geworden – een platform
voor levenslustige weduwes. Ze
begeleiden de afhandeling van
de praktische en juridische zaken,
het omschakelen van moeder
naar kostwinner, of zelfs het daten
voor een nieuwe relatie (‘die Lustige Witwedating’), widows4widows.nl. → Locatiemanager crematorium en herdenkpark
Moscowa André Kruijmer is met pensioen. → Orlanda Adams
van RememberMe neemt per 1 januari Uitvaart Internet Diensten met uitvaartinformatie.nl, begraafplaats.org, crematorium.
nl, rouw.nl en uitvaartadressengids.nl over. Antoine Fonville en
Joke Spans, die de platforms ruim 25 jaar geleden startten, gaan
met pensioen. → René van Dijk, voorheen werkzaam als commercieel directeur bij de Koninklijke Nederlandse Munt, zet zijn
internationale netwerk nu in voor
de exportambities van Fair Coffins.
Een eerste order naar Puerto Rico
is een feit. Daarnaast neemt hij
taken in de operationele bedrijfsvoering over van oprichter Koen
Verlinden. Hans Peter Klazenga
is aangetrokken voor marketing
en sales. Verlinden heeft zo meer
tijd voor onder andere Funiwork, zijn bedrijf in werving, selectie
en het inzetten van flexwerkers in de uitvaart. → Kees Veldboer
junior, zoon van de afgelopen zomer plotseling overleden Kees
Veldboer, directeur van Stichting Ambulance Wens, neemt het
levenswerk van zijn vader over en wordt de nieuwe directeur.
→ De Helpende Hand, onderdeel van ZDG, nam UCB Uitvaartservice over. → Vanaf 1/1/2022 start Après la Vie Academie naast
Haarlem (Sterrenheuvel) een locatie in Hilversum (Bosdrift).
→ Vanaf volgend jaar schrijft
grafkistenmaker en sociaaluitvaartondernemer Radboud Spruit
(om het nummer) een column in
Brancheblad Uitvaartzorg. Columns zijn voor Spruit een nieuw
genre, maar Spruit werkt wel – op
verzoek van een uitgever die hem
eveneens benaderde vanwege zijn
‘draadjes’ op Twitter – aan een boek.
→ Petra van Beurden, sinds 8 jaar
werkzaam bij PC Uitvaart, momenteel als manager Begeleiden
Uitvaarten, is toegetreden tot de redactiecommissie van
Brancheblad Uitvaartzorg. Loes Rooijakkers-Jeuken stopt.
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T/M 3 JUNI 2022
Rouw. Van keizerin tot corona, Museum Huis Doorn
WWW.HUISDOORN.NL

T/M 16 JANUARI 2022
Schemering, Uitvaartmuseum Tot Zover,
Amsterdam
T/M 31 AUGUSTUS 2022
Loop Living Cocon, Uitvaartmuseum Tot Zover,
Amsterdam
13 DECEMBER, OCHTEND
Resomeren & andere lichaamsbestemmingen,
€ 95, 6 PE
Wilp
GAANDEWEGUITVAARTEDUCATIE.NL

14 DECEMBER
Klinkende welkomst- en slotwoorden, € 195, 18 PE
Wilp
GAANDEWEGUITVAARTEDUCATIE.NL

Postmortale haarverzorging, € 275, 10 PE
Houten
DOCENDO.NL

16 DECEMBER
Bijscholing Postmortale zorg, € 799
Houten
17 JANUARI
College resomeren, € 75 ,7 PE
Haarlemmermeer
Training Kindertranen, € 225, 18 PE
Amersfoort
UITVAARTKRACHTEN.NL

19 JANUARI
Training Uitvaartpresentaties PP, € 65, 7 PE
online
UITVAARTKRACHTEN.NL

28 JANUARI
nieuwjaars ZeroWasteUitvaartborrel
ZEROWASTEUITVAART.NL

5-6 FEBRUARI
Vakbeurs Funeral@work
Haasrode (B)
FUNERAL@WORK.BE

11 FEBRUARI
Gesprekken met impact, € 179, 18 PE
Hilversum
APRESLAVIE.NL

→→→→→→→→→→→→→→→ →

VOLGEND NUMMER
→→→→→→→→→→→→→→→ →

Dementie
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VAKWERK
VAN MAATWERK!

19
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Omko is met een eigen kledingatelier en constructiewerkplaats voor begraafplaatsbenodigdheden en
materialen al ruim 100 jaar een begrip in de uitvaartwereld. We maken producten voor u op maat naar uw
persoonlijke wensen en geven u desgevraagd graag een
deskundig advies met oog voor detail.
Omko verzorgt zowel de bijzaken als de essentiële
voorwaarden. Zoals u het wil.
Albo Beton, als onderdeel van Omko, werkt met een
modulair systeem waardoor grafkelders voor ‘enkele
begravingen’ tot ‘etagegraven’ kunnen worden vervaardigd. Alles in eigen beheer, van concept, tot product,
tot plaatsing.

• begraafplaatsbenodigdheden
• uit vaar t verzorgingsar tikelen
• kleding / hoeden
• opbaarar tikelen
• grafkelders
Kijk op onze website voor het volledig aanbod!

• knekelkelders
• urnkelders

www.omko-emmen.nl
0524 - 516 874

www.albobeton.nl
0524 - 516 874

Lease als stap richting duurzame uitvaartmobiliteit
De oplossing voor duurzame mobiliteit is 100% elektrisch rijden of alternatieven hierop. Voor de
vervoerders en uitvaartondernemers voor wie dit vandaag nog niet de oplossing is biedt Derks
Uitvaartmobiliteit creatieve leaseoplossingen, waarmee voorgesorteerd wordt op volledig
elektrisch rijden. Zo maken we de transitie naar zero emissie in de uitvaartbranche samen waar.
Met deze voertuigen biedt u nabestaanden een afscheid in stijl:

(Deze modellen kunnen ook als plug-in hybride worden geleverd)

Indus Eneexis 5-deurs

Indus Dueexis 3-deurs

Glaswagen 5-deurs

Altijd een oplossing.
Daarom Derks

Glaswagen 3-deurs P

Glaswagen 3-deurs V

Wij staan klaar om u te helpen

info@hearses.eu
www.hearses.eu
Productie in eigen regie

Ruud Derks
Algemene zaken en
Verkoop Nederland

Reparatie en onderhoud in eigen werkplaats

Rob Kuipers
Verkoop Nederland,
Export en Lease

Teun Derks
Lease Adviseur
Nederland

Service, sales en lease door eigen experts

