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Rouwautob e drijf

Stijlvol
en elegant
Met ruim 82 jaar ervaring verzameld in
een stijlvolle auto: de Mercedes Benz
(model 2011) van Meijers autobedrijf.
De nieuwste in Nederland.

kist en elk bloemstuk probleemloos worden meegenomen. Ook kunnen bloemstukken en kransen aan de buitenzijde van
de auto worden bevestigd.

Deze speciaal voor Meijers autobedrijf
ontwikkelde wagen heeft naast een groot
glazen dak ook een aantal uitschuifbare
bloemenrekken. Door de extra grote
doorgang kan vrijwel elke (Amerikaanse)

De auto heeft een elektrisch uitschuifbare vloer die het in- en uitladen van de
kist aanzienlijk vergemakkelijkt. Keuze
uit witte, zilvergrijze of zwarte zeven
persoons Mercedes-Benz en/of witte

of zwarte zeven/ acht persoons Lincoln
Limousines.
Wij bieden de mogelijkheid voor rouwvervoer in de kleuren zwart, wit, zilvergrijs, donkerblauw en bordeauxrood.
Neem contact met ons op voor meer
informatie, foto’s en tarieven of zie onze
website.

Vanaf nu beschikken wij over splinternieuwe zilvergrijze rouwauto’s
en nieuwe zilvergrijze 7-persoons volgwagens (Mercedes Benz)

Klassiek
en exclusief
Meijers rouwautobedrijf biedt met de RollsRoyce rouwstoet de meest exclusieve vorm van
rouwvervoer.
De indrukwekkende stoet bestaat uit een RollsRoyce rouwauto uit 1958 en klassieke, bijpassende Rolls-Royce volgwagens.
Uiteraard zijn de volledig gerestaureerde RollsRoyces uitgevoerd in één van de originele Rolls
Royce kleuren ‘Royal Blue over Silver Grey’.

Amsterdamsestraatweg 513, 3553 EE Utrecht (Zuilen/ t.o. Julianapark), T 030 - 244 12 46, F 030 - 243 43 43
E info@meijersautobedrijf.nl, www.meijersrouwvervoer.nl/ www.meijersautobedrijf.nl
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Hoe komen we in de media: als aasgier
of als Florence Nachtkaars?

Omgaan met
de pers
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19

Kwaliteits
journalistiek

> cartoon: Hans Basten

Natuurlijk zijn we geen idealistische zustertjes en broedertjes, die belangeloos nabestaanden troosten, maar we zijn
ook geen aasgieren – misbruik makend van de emotionele
chaos om de duurste kist te verkopen. Hoe komen we in
beeld als betrokken uitvaartprofessional?

Hoofdredacteur Marjon
Weijzen en eindredacteur Femke van
den Berg over de blunders die ze meemaakten in de ruim acht jaar dat ze
voor dit blad schrijven. Er zijn lessen
te leren.
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Kersbergen

Martin Kersbergen veranderde het beeld van Dela. De focus is verlegd van dood naar voortleven (herinneringen delen). En de uitvaartmoloch
wordt gepresenreerd als ‘coöperatie
zonder winstoogmerk’.
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Nodo-procedure
omzeild

Onlangs bepaalde de rechter in twee
gevallen dat de Nodo-procedure bij de
dood van minderjarigen niet uitgevoerd hoefde te worden, omdat de ouders daar – om geloofsredenen – bezwaar tegen hadden. Zo was de wet
niet bedoeld…

Wat is het waard: goede informatie?
Of plukt u alles net zo lief – en gratis –
van internet?
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Berichten
Agenda
Vraag aan
…stelt zich voor
> Erik Adriaans

Wat doet u als de pers
belt? Geeft u niet
thuis – “Ze verdraaien
toch alles maar” – of
ziet u het als een
uitgelezen kans uw
visie en plannen voor
het voetlicht te
brengen? De pers kan
heel behulpzaam zijn.
Kietel de journalist!
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Nieuw:

de collecti
e
van Ston
es en
Elinette

EXPERT IN 3-DELIG!
Veluwe Fashion is gespecialiseerd in stijlvolle uitvaartkleding.
We bieden alles wat u nodig heeft om er degelijk en verzorgd
uit te zien!
∙ Kostuums voor dames en heren in diverse dessins
∙ Overhemden en blouses (ontwerpen mogelijk in gelijke dessins)
∙ Dragersjassen ∙ Hoeden ∙ Schoenen ∙ Accessoires

Compleet voor dames en heren.
Marchandweg 30 | 3771 MP Barneveld | T. (0342) 44 01 03
E. info@veluwefashion.nl | I. www.veluwefashion.nl

B
G
urgt

ravendienst

Gespecialiseerd in:
• Delven en dichten van graven
• Opgraven en herbegraven
• Ruimen, op- en herbegraven van gehele
begraafplaatsen in heel Nederland
• Ruimen van Grafmonumenten, tekens en
grafkelders
• Plaatsen van nieuwe grafkelders

PROCASTING edelmetaalgieterij
Voor meer informatie schrijf of bel naar:
A.C. van der Burgt & Zn. VOF
Alde Biezenstraat 30, 5421 BG Gemert
Tel.: 06 - 53 71 88 49
bgg 06 - 51 05 24 69
Fax: 0492 - 36 78 78
E-mail: pburgt@xs4all.nl
Internet: www.vanderburgtgemert.nl

0031 (0)46 4494544
info@procasting.nl
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infographic

Pr en voorlichting
groeit; journalistiek
kalft af. De verhouding
is nu: 1:10

Bron: UvA-rapport Gevaarlijk spel (2011).

vooraf

Het nieuwe goud
“Meid, je hebt goud in handen”, riep een marketingadviseur
uit toen ik me onlangs op een borrel wat mismoedig uitliet
over de slinkende financiën voor mijn uitvaartjournalistieke
professie. De oplettende lezer zal het niet ontgaan zijn: dit blad
wordt almaar dunner. Het moet met steeds minder middelen
gemaakt worden. Mijn content, legde de marketingdame me
met royale armgebaren uit, is juist dé trekker voor de adverteerders. In haar branche – ze keek me indringend aan – is vakblad Adformatie uitgegroeid tot een vakmedium, met dagelijks
nieuws, een discussieplatform, achtergronden en evenementen. “En”, verzuchtte ze, “met voor wie dat wil nog steeds een
papieren editie.” Adverteerders staan daar, volgens mijn informante, voor in de rij. En de lezer krijgt alles gratis.
Ook andere branches kennen vakpersconstructies om van te
watertanden: De Boerderij en Medisch Contact bijvoorbeeld, de
Rolls Royces onder de vakbladen. Maar de branches waarop
die bladen zich richten zijn natuurlijk stukken groter. Dan
heb je meer middelen. Om te investeren in een brancheorganisatie, een arbeidscatalogus, een onderwijsmodel, een klachteninstituut en voor een florerende vakpers. Toch zijn er ook
mooie voorbeelden in kleine branches. Zoals Afval! Het bestaat uit een maandblad, een jaarboek en een dagelijkse emailbrief op werkdagen. Gemaakt door een team van vijf
parttimers. Adverteerders zijn er nauwelijks. Een (bedrijfs-)
abonnement op Afval! kost zo’n achthonderd euro.
Crisis maakt creatief. Ook in de journalistiek. Er ontstaan nu
allerlei onorthodoxe journalistieke concepten. Toen gratis
krant De Pers omviel, is besloten tot een digitale doorstart op
basis van crowdfunding. Het startkapitaal (10.000 euro) werd
door ruim tweehonderd investeerders geleverd. Sinds begin
dit jaar is de digitale krant (Dnpblog.nl) online. Lezers nemen
een abonnement op de hele krant of op de journalist(en) van
hun voorkeur. Juist voor onderzoeksjournalistiek, en misschien ook wel voor vakjournalistiek, biedt crowdfunding interessante mogelijkheden.
Gouden content. Ik ben geen marketeer. Ik mis niet alleen de
flair, maar ook het optimisme. Ik ben geen ondernemer, geen
uitgever, geen voorlichter en geen bestuurder. Ik vrees dat ik
alleen geschikt ben als journalist…
Tot nu toe staan de belangstellenden voor mijn gouden
content nog niet rijendik te wachten, maar dat kan natuurlijk veranderen, na het lezen van dit stukje.
Marjon Weijzen
hoofdredacteur
redactie@branchebladuitvaartzorg.nl

N.B.: Veel uitvaartprofessionals staan kritisch tegenover journalisten. Deze huiverigheid is goed te begrijpen, gezien de incidenten van de afgelopen jaren. Als vakblad proberen we genuanceerd en objectief te berichten over trends en actuele
ontwikkelingen. <
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klacht = kans

Onzorgvuldige
informatie

Onlangs publiceerde ombudsman Gerrit
Morren een uitspraak onder de kop ‘onzorgvuldige informatie’. Een thema dat in
de klachten relatief vaak terugkomt.
Opmerkelijk dit keer was dat de klager
voor een kostenbegroting getekend had,
maar toch door de ombudsman, en in
tweede instantie ook door de opdrachtgever, in het gelijk gesteld werd. Zij was bij
de kostenraming, een jaar voor de uitvaart,
verkeerd voorgelicht.
Hoe ging het? De partner van klager was
ernstig ziek en nauwelijks voor uitvaartkosten verzekerd. Klager sloot daarom
een aanvullende verzekering (koopsom) af
bij een uitvaartbedrijf. De hoogte van de
koopsom was bepaald door een kostenraming van een medewerker van het uitvaartbedrijf, op basis van de wensen. Bij
het regelen van de uitvaart bleek dat bij die
kostenraming de opbaarkosten waren vergeten. Toch was niet direct duidelijk dat er
van onderverzekering sprake was. Sterker
nog: de uitvaartverzorger dacht dat er geld
over zou zijn en adviseerde nog enkele extra diensten om de uitvaart wat ‘luxer’ te
maken.
Omdat klager wel de (voor haar te hoge)
kostenraming had ondertekend, had zij
juridisch gezien een probleem. Temeer
aangezien zij op dat moment slechts zeer
bescheiden middelen had.
Achteraf gezien kon het uitvaartbedrijf begrijpen dat klager het gevoel had dat zij
‘opgelicht’ was en toonde men zich bereid
de kosten, boven de totale verzekerde
som, te crediteren. Met dit voorstel ging de
ombudsman akkoord.
Klacht 2012-077
Klachteninstituutuitvaartwezen.nl

agenda
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19 april t/m 15 september
Expositie ‘Mummiekisten van de
Amonpriesters’
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden Rmo.nl
6 april
Uitvaartbeurs Fryslân
Burgum
Uitvaartbeurs-fryslan.nl
11 april
Training ‘Gedeeld verdriet jongeren’
Heeze
Rietfiddelaers.nl
13 april
Uitvaartbeurs Leiden en omstreken
Leiden
Uitvaartbeurs-leiden.nl
13 april
Workshop ‘Herdenken van de doden in het
heden’
Amersfoort
Hetmoment.nu

korte berichten

Fusie Monuta en Yarden
Wordt het Yonuta of Morden? Of komt er iets nieuws uit de bus? Eerst moeten
de fusieplannen van Yarden en Monuta goedgekeurd worden door de toezichthouders. “Dat kan nog best een half jaar gaan duren”, denkt Susan Versteeg,
woordvoerder van Monuta.
Belangrijke speerpunten zijn de groei in de online dienstverlening en expansie
in Duitsland. Daarnaast zal een betere geografische spreiding de toegankelijkheid van de uitvaartzorg voor klanten vergroten. Over een eventueel banenverlies valt nog niets te zeggen: eerst worden er businessplannen opgesteld om de
stichting (Monuta) en de vereniging (Yarden) samen te voegen.

Studiedag rituelen
Op 13 april organiseert ritueelbegeleidersopleiding Het
Moment in Amersfoort een studiedag over dodenherdenkingsrituelen voor alle uitvaartprofessionals.
www.hetmoment.nu
De Burning Man is een jaarlijks evenement in de Black Rock
Desert in Nevada, dat wordt afgesloten met het rituele verbranden van een Wicker Man. Voer voor ritueelbegeleiders.

Yarden prijs en symposium
Dit jaar is er weer een Yarden Prijs (voor innovatie rond afscheid). Er zijn drie
categorieën en drie prijzen. De winnaar in de categorie ‘(afstudeer-)scriptie of
onderzoek’ ontvangt 2500 euro, in de categorie ‘voorlichtingsmateriaal, activiteit of bijeenkomst’ 5000 euro en in de categorie ‘product of dienst’ 7500 euro.
De inzendingen worden beoordeeld door Manu Keirse (klinisch psycholoog en
directeur Academisch Ziekenhuis Leuven), Paul Boelen (hoogleraar klinische
psychologie Universiteit Utrecht) en Daan Westerink (journaliste, rouwdeskundige en docent social media). Inzenden moet voor 1 augustus.
De bekendmaking en uitreiking van de Yarden Prijs vinden plaats op 14 november tijdens het Yarden Symposium. www.yarden.nl

Cao crematoria
Ook de crematoriumbranche heeft een nieuwe cao. De tekst staat op:
www.uitvaartmedia.com/cao.

14 april
Haagse Uitvaartbeurs
Den Haag
Artontour.nl
14 april
Open Dag Vredehof
Enschede/Almelo
Vredehof.nl
16 april
Middagsymposium ‘Kon je dan niet blijven
voor mij?’
Heeze
In-de-wolken.nl/conferenties
16 april
Praktijkdag ‘Omgaan met schokkende
gebeurtenissen op de begraafplaats’
Midden-Nederland
Vanoort-ros.nl
18 april
Training ‘Verlies in beeld’
Heeze
Rietfiddelaers.nl

19 april
Symposium ‘Een nieuwe kijk op rouw’
Zwolle
Levamentum.nl
20 april
Fachmesse Bestattung
Hamburg, Duitsland Forum-bestattung.de
26 april
Quo Vadis
Salzburg, Oostenrijk Quovadis-salzburg.at
15 mei
Training ‘Professioneel handelen op de
begraafplaats’
Midden-Nederland
Begraafplaatsontwikkeling.nl
16 t/m 18 mei
AFE Asia Funeral Expo 2013
Hongkong, China
Verticalexpo.com
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Glossy Puur&persoonlijk
Een (foto)journalist/uitgever, een psycholoog
en een uitvaartbegeleider sloegen de handen
ineen en maakten samen Puur&persoonlijk. De
eerste editie verscheen in een oplage van tienduizend, bedoeld voor onder andere wachtkamers van artsen. Het blad moet drie keer per
jaar verschijnen en kost 3,95 euro.

Grafkosten
Dela’s jaarlijkse grafkostenonderzoek (alweer de achtste editie) is uit. Wat blijkt?
De prijsverschillen tussen gemeenten zijn groter geworden. Het verschil tussen
het duurste en goedkoopste graf bedraagt nu 6700 euro. Dela stelt in het persbericht dat gemeenten vaker de emotionele waarde van begraafplaatsen moeten
meewegen in hun kostprijsberekening. Ook pleit Dela voor meer mogelijkheden
van gespreide betaling. Dela heeft zelf overigens besloten om de grafkosten (voor
het ‘gebruikelijke algemene graf’) weer volledig te vergoeden. De in 2008 ingevoerde maximering van de vergoeding voor grafkosten is teruggedraaid.

Nieuw in de redactiecommissie
De redactiecommissie van Brancheblad Uitvaartzorg is versterkt met Roel Stapper (zie foto) en Martin Kersbergen.
Stapper is directeur van Zuylen Uitvaartzorg (Breda).
Behalve twee uitvaartcentra, beheert Zuylen ook een crematorium en elf begraafplaatsen. Kersbergen is sinds zeven jaar
manager corporate communicatie bij Dela (zie ook interview
op pag. 23).

Uitvaartkunst
In een nieuwe rubriek in Brancheblad Uitvaartzorg presenteert Babs Bakels, conservator bij het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, ‘kunst rond de dood’.
Wilt u een kunstwerk (in een uitvaartcentrum, crematorium of begraafplaats)
onder de aandacht brengen? Mail uw suggestie naar b.bakels@totzover.nl.

22 mei t/m 24 mei
Funermostra 2013
Valencia, Spanje
Feria.feriavalencia.com
24 t/m 26 mei
Pieta Messe
Dresden, Duitsland
Pieta-messe.de
5 t/m 8 juni
Studiereis ‘Natuurbegraven in
United Kingdom’
Joycesengers.nl
7 t/m 9 juni
NFE 2013
Stoneleigh, Verenigd Koninkrijk
Nationalfuneralexhibition.co.uk
7 t/m 9 juni
Necroexpo
Polen
Necroexpo.pl
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14 t/m 16 juni
Open weekend Natuurbegraafplaats Heidepol
Arnhem
Heidepol.nl
27 t/m 29 september
Devota 2013
Ried im Innkreiss, Oostenrijk
Devota.at
20 t/m 23 oktober 2013
NFDA International Convention & Expo 2013
Verenigde Staten
Nfda.org

Voor meer agenda

> Onderhouden De gemeente verplichtte zich in 1985 om de joodse begraafplaats in IJsselmuiden gedurende
honderd jaar te onderhouden. Een inwoner zoekt vrijwilligers om de begraafplaats weer netjes te maken,
meldt RTV Oost.
> Ruim 140.000 Voorlopige cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek
laten zien dat het aantal overledenen
vorig jaar met 4968 steeg tot 140.709.
Hiervan werden 83.379 mensen gecremeerd. In 2012 bedroeg het percentage
crematies in Nederland 59,3 procent.
> Yarden topwerkgever Yarden is gecertificeerd voor het keurmerk Top
Employers. Daarbij is getoetst op het
niveau en de invulling van beleid op het
gebied van arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden, training en ontwikkeling, werkomstandigheden en organisatiecultuur.
> Crematorium Hoogeveen In
Hoogeveen loopt de aanbesteding van
een te bouwen crematorium. In mei
denkt de gemeente te beslissen wie het
crematorium mag realiseren.
> LivesOn Sinds kort is er een applicatie die na je dood tweets voor je verstuurt aan je volgers: LivesOn. Dat
meldt Editie NL van RTL. De app analyseert al je tweets, retweets en reply’s.
Na je dood neemt de applicatie je
Twitteraccount over.
> Bezoek via Facebook Een eenzaam
gestorven Britse oud-marinier kreeg
een druk bezochte uitvaart door een oproep van een pastoor op Facebook. Meer
dan tweehonderd onbekenden togen
naar het kerkhof, meldt De Volkskrant.
> (Rouw)post.nl twittert Een vrouw
twitterde: “@Gizmootje:17 uur en nog
geen post en dat ivm met de rouwkaarten! Schande! #fail #postnl.” Twee dagen retweette PostNL: “@Gizmootje De
bezorgers mogen tot 18.00 uur de post
bezorgen. Heb je de rouwkaart nog binnen gekregen?”
> Erfenis verwerpen Erfgenamen verwerpen vaker een erfenis, blijkt uit het
rapport Erven zonder financiële zorgen
(Radboud Universiteit Nijmegen). In 2012
steeg zowel het aantal beneficiaire aanvaardingen (met 13,4 procent tot 7170
tot en met augustus) als het aantal verwerpingen (met 15,6 procent naar 2944).
De onderzoekers pleiten voor een wetswijziging. Ze willen dat nabestaanden via
de kantonrechter achteraf nog kunnen
kiezen voor verwerping van schulden,
als zij kunnen aantonen dat ze niet van
de schulden wisten.

> Uitvaartmedia.com/agenda
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van fouten en onvolledigheden in de agenda.
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De Swart combineert vakmanschap en innovatie,
in de eerste plaats als het gaat om professioneel
drukwerk. Maar vandaag de dag is De Swart
dé aangewezen partner voor het gehele grafische
communicatieproces. Van concept tot distributie.
Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.

Kobaltstraat 27
2544 ET Den Haag
Postbus 53086
2505 AB Den Haag

t
f
e
i

070 – 308 21 21
070 – 308 21 29
info@kds.nl
www.kds.nl

productnieuws

Combikoeler

Social media voor de uitvaartbranche

Dencor verkoopt een kunststof koelplaat voor onder de kist of
in bed. Deze is volledig van kunststof en weegt maar vijf kilo
(inclusief motor bijna twintig kilo). De motor van deze
Malvano Combikoeler koelt tot -25 graden Celsius, is condensvrij en geluidsarm. Doordat een randverwarming niet nodig
is, scheelt dit gewicht en elektriciteitskosten.
De Flexie zilverslang werkt niet met
een – storingsgevoelige – capillair,
maar met een speciale solide
slang. Op het koelsysteem, de
plaat en de slang zit een jaar garantie. De
koeler heeft
ergonomisch
gevormde antistoothoeken en
ergonomische
handgrepen.

Consumenten zoeken steeds vaker online, voordat ze een product of dienst kopen. Het ‘nieuwe winkelen’ zal ook niet voorbijgaan aan de uitvaartbranche. Daarom wordt het voor uitvaartorganisaties steeds belangrijker om voor potentiële
opdrachtgevers ook vindbaar te zijn op bijvoorbeeld smartphones of tablets. Om ondernemers te versterken in hun profilering op het internet biedt Uitvaart.com een pakket van online
diensten. Behalve de adresgids, banners en bedrijfsfilms biedt
Uitvaart.com nu ook advies en ondersteuning bij het inzetten
van social media zoals Twitter, YouTube en het optimaliseren
van websites. De diensten zijn apart leverbaar of als totaalpakket. In april heeft Uitvaart.com de volgende aanbieding: productie en publicatie van een video (op Uitvaart.nl,
Uitvaartbranche.nl en Uitvaart.tv), adresvermelding met link
op Uitvaart.nl, Uitvaartkaart.nl en Uitvaartsite.nl (een jaar),
promotie via Twitteraccount @uitvaart, uitvaart-Facebookaccount en verspreiding van de film via YouTube.com/uitvaart. Totaal: € 1750.

Tot en met april is de prijs € 1995 (normaal: € 2030,85).
Ook inruilen is mogelijk.
Dencor, Nieuw-Vennep
tel.: (0252) 62 64 62
> www.dencor.nl

Familie en vrienden in het buitenland, mindervaliden en ouderen kunnen via internet een uitvaart live meebeleven. Met
Plechtigheidonline.nl kijken maximaal honderd belangstellenden tegelijkertijd mee. Nabestaanden kunnen aan bezoekers gebruikersnamen en wachtwoorden verstrekken; per gebruikersnaam wordt een vervaldatum ingesteld. Een
demonstratie is te zien op Plechtigheidonline.nl. Daarnaast
kunnen nabestaanden via Plechtigheidonline.nl muziek doorgeven, inclusief eigen MP3-bestanden en foto’s. De meeste crematoria vragen geen extra vergoeding voor deze service.
Via dezelfde website kunnen uitvaartleiders ook opdrachten
geven voor een crematie en muziekopdrachten.

Uitvaart.com, Amsterdam
tel. 06 42 94 29 56
> www.uitvaart.com

Training schrijven en spreken
De Werkplaats Levensverhalen leert mensen toespraken
schrijven en houden voor een huwelijk, jubileum, afscheid of
herdenking. Speciaal voor uitvaartprofessionals ontwikkelden
Hester van Hasselt en Anne van Delft de training ‘Van welkomstwoord tot slotzin’. De cursus duurt twee dagen en kan
ook op locatie worden gegeven. Groepsgrootte: maximaal
twaalf personen. Prijs: € 550 voor uitvaartondernemingen,
€ 450 voor eenmansbedrijven, € 400 voor particulieren. Prijzen
zijn inclusief lunch en exclusief btw. Incompany is de lengte
van de cursus variabel en de prijs in overleg.
Werkplaats Levensverhalen, Amsterdam
tel.: (020) 622 73 95
> www.werkplaatslevensverhalen.nl

Prijzen zijn afhankelijk van wensen en van de situatie.
Hecla, Hengelo
tel.: (074) 248 08 00
> http://www.plechtigheidonline.nl/;
www.hecla.nl/branches/uitvaart/
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> tekst: Gerda Nater

Live uitvaartplechtigheid via
internet

erken in de Uitvaart.nl
Meer informatie over deze en andere vacatures?

Dencor Funeral
Uw branche onze business

Hèt portaal
voor werken
in de uitvaart
tel 0252-626462 www.dencor.nl info@dencor.nl

Vacature plaatsen? werkenindeuitvaart.nl !
Werkenindeuitvaart.nl is onderdeel van

Advertentie (W) Werkenindeuitvaart.nl leeg.indd 1

OP- EN HERBEGRAVEN

Uitvaartmedia.com

25-03-13 18:39

Voor meer informatie:

OVERBRENGEN

Tel: 0495 - 54 35 21

RUIMEN VAN GRAVEN / GEHELE BEGRAAFPLAATSEN

Fax: 0495 - 54 68 74
E-mail: info@gravendienststrijbos.nl
Internet: www.gravendienststrijbos.nl

Branche Vereniging
Ondernemers Begraafplaatsbeheer

Postbus 524

Duurzaamheid en innovatie
bepalen de toekomst…
…dat geldt ook voor bovengronds begraven
Duurzaamheid door innovatie is de strategie van Den Boer ECONORM.
Dat resulteert in een breed assortiment goed ontworpen en geprodu
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In > Opinie reageren deskundigen in de uitvaartbranche op een vraag of stelling.

Vakpers presteert
behoorlijk
De uitvaartbranche mag best trots zijn op haar vakpers. al kan de onderzoekende journalistiek beter. Waar onze reUitvaartprofessionals reageerden op de stelling:
de uitvaartvakjournalistiek moet naar een hoger plan.
En daar draag ik graag aan bij. <
Kwaliteit staat voorop
Theo de Natris, uitgever Uitvaart Media:
“We blijven altijd naar verbetering streven. Ook in onze
branche geldt dat iedereen gebaat is bij een kritische en
meer diepgaande pers. Mede door internet en social media
verandert de journalistiek. Iedereen kan zich als het ware
‘journalist’ noemen, met als gevolg dat snelheid nog weleens vóór kwaliteit komt. Als professionele uitgeverij is en
blijft het onze uitdaging om in te zetten op kwaliteit.”

Nieuws als extraatje
Peter van Schaik, eigenaar Uitvaartbranche.nl:
“Voor zo’n kleine branche zit onze vakjournalistiek al op
een goed niveau. Brancheblad Uitvaartzorg vind ik goed, De
Begraafplaats heel goed en Vakblad Uitvaart is ook best aardig, al is het soms wat advertorialachtig. De berichtgeving
in de uitvaartbladen zou alleen wat kritischer mogen.
Op Uitvaartbranche.nl brengen we nieuws, geen achtergronden. In de beginjaren knipte en plakte ik persberichten, maar sinds enkele jaren hebben we twee redacteuren
die het uitvaartnieuws uit algemene media redigeren.
Uitvaartbranche.nl levert niks op. We hebben wel wat adverteerders, maar geen betalende abonnees. Kijk, als je me
een ton geeft, maak ik de site graag journalistieker.”

Onderzoeksjournalistiek
Anja Krabben, journalist en hoofdredacteur van De
Begraafplaats en Doodgewoon.nl:
“Dikkere vakbladen met diepgravender artikelen? Ja graag!
Dat mag ook op internet, zolang de redactie maar onafhankelijk en professioneel is. Dat kost geld. Loopt de advertentieverkoop terug, dan moet er misschien naar andere inkomstenbronnen gezocht worden. De Begraafplaats is
behalve een onafhankelijk vakblad voor de begraafplaatswereld ook het ledenblad van de Landelijke Organisatie
van Begraafplaatsen; de leden betalen mee aan het blad.
Het niveau van de uitvaartvakbladen is nu redelijk tot goed,
Brancheblad Uitvaartzorg 3 • april 2013

dactie vooral tegenaan loopt, zijn beheerders die steeds
voorzichtiger worden in hun uitlatingen, omdat gemeentelijke voorlichters ‘in hun nek hijgen’.”

Kritische vakpers
Joep van Zijl, hoofdredacteur Vakblad Uitvaart:
“Elke marktsector heeft baat bij een kritische vakpers die
ontwikkelingen niet alleen nauwgezet volgt, maar ook de
lastige vragen stelt, de discussie aanzwengelt en ruimte
biedt aan nieuwe spelers en andere geluiden. Een goede relatie tussen uitvaartondernemers en journalisten is daarbij
onontbeerlijk. Alleen zo kunnen de vakbladen hun functie
optimaal vervullen. Dit betekent dat ze intern een gespecialiseerde spiegel zijn en richting de algemene media een zelfverzekerd educatief ambassadeur.”

Transparant
Paul Koeslag, voorzitter BGNU:
“De kwaliteit van het Brancheblad Uitvaartzorg is goed, net
als die van Vakblad Uitvaart. Maar we moeten altijd naar
verbetering streven. Ik draag daar graag aan bij door
BGNU’s kernwaarde ‘transparantie’ toe te passen. Ik beantwoord vragen van journalisten zo concreet en helder mogelijk. Sommige journalisten weten van de hoed en de rand;
anderen moet ik eerst college geven.”

Luiken open
Martin Kersbergen, corporate communicatie Dela:
“De vakbladen zijn soms wat navelstaarderig. Ik zou wel
willen lezen hoe er in andere branches met bepaalde dingen
wordt omgegaan. Daar kun je van leren. Gooi de luiken
open! En verder mag het van mij ook zelfbewuster. In de
branche gebeuren mooie dingen: daar mogen we trots op
zijn! Mijn eigen bijdrage? Ik ga in de redactiecommissie van
Brancheblad Uitvaartzorg.”

Geen prioriteit
Susan Versteeg, woordvoerder Monuta:
“Ik heb andere prioriteiten nu.”<

In > Opinie reageren deskundigen in de uitvaartbranche op een vraag of
stelling. In het volgende nummer: nieuwe trend: uitvaartbedrijf met
een oven erbij. Reageer: redactie@branchebladuitvaartzorg.nl
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> tekst: Marjon Weijzen en Femke van den Berg

Tips voor de omgang met journalisten

Persmuskieten?
Wij?

Omgaan met de pers

thema

Niet iedere uitvaartverzorger weet hoe de journalistiek wijze naar voren en vertrouw op de professionaliteit van de
werkt. Laat staan hoe je de journalistiek voor je
onderneming kunt láten werken. Hoofdredacteur
Marjon Weijzen en eindredacteur Femke van den Berg
diepen blunders, irritaties en good practices op uit ruim
acht jaar schrijven voor Brancheblad Uitvaartzorg.

“Hopelijk wordt er nu eindelijk eens objectief over bericht”,
blafte een uitvaartverzorger hoofdredacteur Marjon
Weijzen toe. Verbaasd keek Marjon haar aan. Daarna – een
klacht is immers een kans – vroeg ze wat er volgens de uitvaartverzorger gemankeerd had aan de berichtgeving over
thanatopraxie. Er volgde een klaagzang op het Nederlands
Instituut voor Thanatopraxie, de opleiding van Docendo en
de praktijken van diverse concullega’s. Waarom berichtten
we dáár nooit over?
Toen eindredacteur Femke van den Berg deze uitvaartondernemer later interviewde, belichtte zij haar klachten uitvoerig. Waarna ze haar verhaal besloot met de opmerking
dat ze haar kritiek niet gepubliceerd wilde hebben. Zucht.
Zo werkt dat dus niet.

Breng op een positieve manier je
werkwijze naar voren en vertrouw
op de professionaliteit van de
journalist
Niet kritisch genoeg
Het voorbeeld is illustratief voor zaken die vaak mislopen.
De meest gehoorde kritiek op dit blad: we zijn te weinig kritisch. Op de concurrent, welteverstaan.
Uitvaartondernemers vertellen regelmatig verhalen (over
de concurrent) en zeggen daarna dat deze niet voor publicatie bestemd zijn. Als je wilt dat iets niet gepubliceerd wordt,
vertel het dan niet. Of spreek van tevoren af dat wat je zegt
off the record is. Ook als je niet met je (bedrijfs)naam vermeld wilt worden of het stuk voor publicatie wilt inzien,
geldt: maak van tevoren afspraken met de journalist.
Sommige uitvaartondernemers behandelen journalisten alsof het hun pr-medewerkers zijn. Ze eisen allerlei aanpassingen in de tekst, want anders “geven we geen toestemming
voor publicatie”. Maar die toestemming hebben we niet nodig. Aan de andere kant: vakjournalisten zijn niet uit op sensatie. Breng dus op een positieve manier je mening of werkBrancheblad Uitvaartzorg 3 • april 2013

journalist. Toch iets gezegd dat je bij nader inzien liever niet
terugleest? Een beroep op de medemenselijkheid kán helpen. Wij kregen de afgelopen jaren verhalen te horen die we
op verzoek van informanten niet plaatsten, al hadden we
sommige uitspraken vanwege de nieuwswaarde liever wél
gepubliceerd. Soms zien we ervan af, omdat we de relatie
goed willen houden, soms omdat we informanten niet in
een lastig parket willen brengen. Maar reken er niet op: het
journalistieke belang gaat voor het persoonlijke belang.
Terugkomend op het commentaar van lezers: wij vinden
het zelf ook jammer dat we niet (nog) kritischer zijn. Lastig
is, dat veel mensen wel kritiek hebben, maar niet “met
modder willen gooien”. In deze kleine branche bestaat zoveel onderlinge verwevenheid dat met het publiekelijk uiten van kritiek al snel belangen geschaad en relaties verstoord worden.

Niet genuanceerd genoeg
Op nummer twee van de klachten over onze berichtgeving:
we schrijven te weinig ‘genuanceerd’ (lees: positief). Over
het bedrijf van de geïnterviewde, welteverstaan. Een voorbeeld. Voor het vorige nummer vroeg Marjon een (gemeentelijk) begraafplaatsbeheerder te reageren op de stelling in
onze rubriek Opinie. Hij deed dat telefonisch en Marjon
maakte er een kort tekstje van. Zoals afgesproken, mailde
ze tekst naar de beheerder voor een “controle op feitelijke
onjuistheden”. De volgende dag vond ze in haar mailbox
een door de afdeling communicatie herschreven tekst, die
niet had misstaan als advertentie:
Begraafplaats X is een bosbegraafplaats met een natuurlijke uitstraling. De begraafplaats is parkachtig ingericht, zodat er veel
ruimte is tussen de graven. Door de afwisseling van bos, heesters,
hagen, gras, bospaden en bodembedekkers heeft X een uniek karakter. (…)De grafgedenktekens zijn vaak uit natuursteen gemaakt, zodat het rustige beeld gehandhaafd blijft. Et cetera.
De tekst was door de toevoeging ook nog eens twee keer zo
lang als de aangeleverde.
Het herschrijven van een tekst die ter controle is voorgelegd, gebeurt regelmatig. Veel gesprekspartners beschouwen een vraag van het vakblad als een mooie gelegenheid
om positief voor het voetlicht te komen. Maar beperk u liever tot de gevraagde controle op feitelijke onjuistheden.
Laat zelfs spelfouten staan: de eindredactie haalt die er nog
wel uit (net als toegevoegde ‘reclameachtige’ adjectieven als
‘uniek’, ‘bijzonder’, ‘prachtig’). Als u andere zaken wilt aanpassen, dien daar dan een vriendelijk verzoek voor in. In
het voorbeeld van begraafplaats X vond Marjon de ongeloofwaardige verteltrant van de ‘door communicatie’ bewerkte tekst bijna lachwekkend. Gelukkig spreken begraafplaatsmedewerkers niet in zulke ‘promotaal’. We
publiceerden de oorspronkelijke tekst.
Lees verder op pagina 16 >
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BGNU-Nieuws valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie
van Brancheblad Uitvaartzorg.
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Secties vergaderen

Foto: Stilbeeld

Voorjaar. Vergadertijd. Eind van de maand komen de secties bij elkaar.
BGNU is opgedeeld in drie secties, naar bedrijfsgrootte: klein,midden
en groot. Twee keer per jaar treffen onze leden elkaar in sectiever
band. De secties Klein en Midden vergaderen samen op 23 april. Een
dag later is het de beurt aan de sectie Groot. De agenda’s zijn onge
veer hetzelfde. Speciale aandacht is er voor de nieuwe BGNUkortings
regeling bij MKB-huisjuristen en voor een pilot over duurzaamheid.
Esther Molendijk van ViaVerde houdt daarover een presentatie. Een
aanrader!
Verder staat op 23 april de voordracht van Renske Fiddelaers op de
agenda, als opvolger van Mijndert Rebel.
Naast de broodnodige meningsvorming, levert zo’n vergadering ook
altijd weer mooie ontmoetingen op. Er is na afloop ruimte om van
gedachten te wisselen over álle BGNU-zaken. Natuurlijk kunt u mij
ook altijd bellen of mailen als u iets hoog zit, maar nu kunnen we
elkaar erbij in de ogen kijken. Onder het genot van een glaasje!
Paul Koeslag, voorzitter BGNU

berichten

Redactionele
verantwoordelijkheid
BGNU-bestuurders krijgen nog wel
eens vragen over de inhoud van het
Brancheblad Uitvaartzorg. Directeur
Frank Peusen kreeg bijvoorbeeld
de vraag of er een heel nummer
besteed moest worden aan goedkope uitvaarten. Voor alle duidelijk-

agenda 2013
23 april Doorn
Sectievergadering Klein + Midden
24 april Baarn
Sectievergadering Groot
29 mei
Ledenvergadering
29 oktober
Sectievergadering Groot
30 oktober
Sectievergadering Klein + Midden
26 november
Ledenvergadering
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heid: BGNU heeft geen bemoeienis
met de inhoud van het brancheblad.
Die verantwoordelijkheid ligt bij de
onafhankelijke redactie. Wél draagt
BGNU de verantwoordelijkheid over
het BGNU-nieuwskatern.

Familiebedrijvenplatform
Het familiebedrijvenplatform was
te gast bij Marco van Leusden, op
de gemeentelijke begraafplaats in
Ochten. Gezellig, goed bezocht en
ook nog informatief. Jeroen Tan,
die namens TNO de RI&E bege-

leidde, presenteerde de lichte en
gedigitaliseerde RI&E toets. Ineke
de Deugd van MKB Nederland, een
van onze adviseurs in het cao-traject, nam de grote wijzigingen in de
cao door. Natuurlijk de salarisverhogingen, maar ook de wijzigingen
van het pensioenartikel, de systematiek voor het beoordelingsgesprek en – ook heel belangrijk –
het protocol voor traumatische
gebeurtenissen. Er waren veel vragen; de tijd was hard nodig om
overal aan toe te komen. Na afloop
hebben we gezellig gegeten in
Restaurant De Engel. Met een
prachtig uitzicht over de Waal was
het aangenaam natafelen.

Foto: Elly Molenaar
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Memorial Design (urnenleverancier). Er was een volle zaal.
Terwijl we maar ongeveer twintig
aanmeldingen hadden, bleken
daar opeens 35 mensen te zitten.
Het is leuk te merken dat mensen
spontaan de borrel bezoeken en
deelnemen aan het hele proces.
Patrick Roebersen presenteerde
Dichtbij.nl, de gratis Telegraafsite
voor lokale familieberichten. Daarna deed de architect van het gebouw nog een duit in het zakje door
iets te vertellen over het mooie
gebouw waarin we aanwezig waren. Na afloop was er de borrel die
aan iedereen aangeboden werd
door BGNU en werd er nog enkele
uurtjes lekker doorgesproken over
van alles en nog wat.”

i

“De BGNU-borrel in Heemstede
was een doorslaand succes. Het
was de eerste keer dat we een
borrel hadden op locatie bij een
leverancier. In dit geval Den Boer
Econorm (specialist in grafstenen,
urnenmuren en andere betonproducten voor de uitvaartsector) en

s

“Was het gezellig in Heemstede?”

n

Foto’s: Stilbeeld

Frank Peusen,
directeur BGNU en lid
‘borrelcommissie’.
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“Ik werk al vijftien jaar bij Dela.
Tegenwoordig als manager klantendienst uitvaartverzorging. Sinds de
oprichting van BGNU bezoek ik vergaderingen en ben actief in de
werkgroepen ‘transparantie’ en
‘btw’. Naast mij en bestuurslid Joris
Huizinga, zijn ook collega’s Toine
van Velthoven en Ad Brenters (btw)
actief in de branchevereniging. Binnenkort gaat een collega, de onderwijswerkgroep van BGNU versterken. Daarnaast bezoeken veel
lokale collega’s de regioborrels.
Met het transparantieprotocol hebben we echt laten zien dat BGNU
dingen voor elkaar krijgt. Hier
werd al jaren over gepraat, nu ligt
het er. Het volgende punt waar we
ons mee gaan profileren is een
regeling over de btw met het ministerie van Financiën.

Ik vind het belangrijk om gezamenlijk het imago van de uitvaartbranche op een hoger plan te krijgen.
Daarnaast vind ik de vergroting van
het onderlinge begrip een heel belangrijke functie van de branchevereniging. Het contact binnen BGNU
met collegamanagers bij andere
bedrijven, heeft zeker ook een toegevoegde waarde. Win-win, dus.”

G

BGNU heeft een fikse korting bedongen bij MKB-huisjuristen: tot 25
procent op al uw juridische advies.

Erik Adriaans

B

Kortingsregeling
MKB-huisjuristen

-

…stelt zich voor
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Persmuskieten?
Wij?
Doorgeschoten pr
Zoals overal in de journalistiek, rukt ook in ons vakblad de
invloed van pr-functionarissen en communicatieadviseurs
op. Een paar jaar geleden hadden we een rubriek
Klantgericht. Daarin vertelden klanten over uitvaarten.

het hoofdkantoor. Doorgeschoten pr-beleid, vinden wij.
Zo’n persvoorlichter was helemaal niet bij de uitvaart aanwezig en verkondigde algemeenheden uit de bedrijfsmissie.
Daar zit geen lezer op te wachten.

Free publicity

Het interessantst waren de afleveringen waarin de klant
verhaalde over wat er misliep en de uitvaartorganisatie
mocht reageren. We merkten toen dat uitvaartleiders van
grote organisaties ons – ongetwijfeld volgens het geldende
persprotocol – doorverwezen naar een woordvoerder van

Hoe kom je positief in de pers? Een paar tips. Journalisten
komen graag terug bij mensen die wat te melden hebben en
met wie het prettig communiceren is. Een advies voor wie
gebaat is bij free publicity: antwoord snel en adequaat op vragen. Zorg dat uw eventuele persprotocol niet neerkomt op
‘van het kastje naar de muur sturen’, dat u geen weken nodig hebt voor intern beraad en hoed u voor ‘vaagtaal’.
Goede voorbeelden in de uitvaartbranche zijn bijvoorbeeld:
Henry Keizer, Alexander van der Pijl, Loes RooijakkersJeuken en Herman Wormgoor. Zij antwoorden snel, to the
point én charmant. <

Doorplaatsen op de eigen site

Hoe werkt Brancheblad
Uitvaartzorg?

Goede antwoorden komen snel,
zijn to the point en charmant

Soms vragen geïnterviewden of ze een artikel op hun eigen website of blog
mogen plaatsen. Vorig jaar nog een uitvaartondernemer die we portretteerden
voor de rubriek Hart voor de Zaak. De freelance journalist die het artikel
schreef, liet weten dat de ondernemer het artikel op zijn blog mocht zetten met
bronvermelding (Brancheblad Uitvaartzorg) en met naamsvermelding van de
journalist. Zij vroeg bovendien een geringe vergoeding voor doorplaatsing van
het stuk. Dit heeft te maken met het auteursrecht, dat bij de journalist berust,
en is een vergoeding voor het recht op publicatie. Het auteursrecht biedt
freelancers de broodnodige mogelijkheid om hun werk opnieuw te gelde te
maken. Als redactie vinden wij het belangrijk om dit recht in ere te houden. De
betreffende ondernemer dacht er anders over. In een mail liet hij weten dat hij
het plaatsen op zijn blog beschouwde als extra reclame voor de journalist.
Verder mailde hij: “Gezien mijn houding richting de graaicultuur zul je wel
kunnen raden hoe ik erover denk om te betalen voor iets dat al betaald is.”

Brancheblad Uitvaartzorg is een onafhankelijk vakblad
voor de uitvaartbranche. Branchevereniging BGNU is
eigenaar en het blad wordt uitgegeven door
Uitvaartmedia (onderdeel van ‘de Facultatieve Groep’).
Beide bemoeien zich niet met de inhoud van het blad
en dragen daar ook geen verantwoordelijkheid voor. Die
ligt bij de redactie. Dat garandeert ook het redactiestatuut. De redactie maakt het blad, samen met een groep
van freelance journalisten. Verder werken we met een
redactiecommissie die meedenkt over de grote lijnen.
De leden zijn actief in de uitvaartbranche en vormen
met elkaar een vertegenwoordiging van de branche.
Het zijn koplopers uit zowel kleine als grote bedrijven,
afkomstig uit het hele land.
Wilt u een item onder de aandacht brengen? Mail ons dan:
redactie@branchebladuitvaartzorg.nl.
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Mr. Karin Been is directeur van JOU-advisering, docent recht bij Docendo, lid
examencomissie Stivu en auteur van het Thematisch Handboek Lijkbezorging.
karin.been@branchebladuitvaartzorg.nl

Worstelen met de
Nodo-procedure
Twee keer weigerden kinderrechters iemand is geweest. De wetgever geeft de kinderrechter in
vervangende toestemming te verlenen om
sectie te verrichten op plotseling overleden
kinderen. Daardoor kon de doodsoorzaak
niet worden vastgesteld. Wordt de Nodoprocedure zo niet wat gemakkelijk omzeild?
Voor die gevallen waarin er geen overtuiging bestaat van
een natuurlijke doodsoorzaak, maar er ook geen aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijke doodsoorzaak, is de
‘n(ader) o(nderzoek) d(oods)o(orzaak) (minderjarigen)procedure’ in het leven geroepen. Deze Nodo-procedure is
een neutraal onderzoek naar een onverwacht overlijden
met een onduidelijke doodsoorzaak.
In het ene geval ging het om een achtjarig Turks jongetje,
dat vele medische problemen had gekend, maar bij wie die
problemen niet zijn dood verklaarden. Het andere geval
handelde om een (te vroeg geboren) meisje van een paar
maanden oud uit een gezin met Hindoestaanse achtergrond,
dat volgens haar
moeder al vanaf
haar geboorte
De doodsoorzaak van beide
‘snotterig’ was.
kinderen zal onduidelijk blijven
In beide gevallen
ging het om een
onverwacht en
onverklaard overlijden en waren er nog andere (soms langdurig zieke) broertjes of zusjes.
De ouders wilden hun overleden kind om geloofsredenen
zo ongeschonden mogelijk begraven of cremeren en weigerden daarom toestemming voor sectie.

dit geval opdracht om die toestemming te verlenen, “tenzij
het vaststellen van de doodsoorzaak niet opweegt tegen de
gevolgen die de toestemming voor de ouders zou hebben”
(artikel 74 lid 3 Wet op de lijkbezorging). Er moet dus een
belangenafweging worden gemaakt.

Belangenafweging
De geloofsovertuiging van de ouders, samen met het feit dat
er bij hen geen behoefte was aan nadere informatie over de
doodsoorzaak van hun kind – zelfs niet als sectie een mogelijk erfelijke fatale afwijking zou aantonen – wogen zwaar
in de beslissing van de beide kinderrechters om geen vervangende toestemming voor sectie te geven. Daarnaast
woog zwaar mee, dat de Nodo-procedure door de wetgever
en in de pers is ‘gepropageerd’ als methode om gevallen van
fatale kindermishandeling op te sporen en van enige aanleiding in die richting was in deze gevallen geen sprake.
Hier wordt echter een denkfout gemaakt. Als er ook maar
enige aanleiding zou zijn om uit te gaan van een niet-natuurlijke dood, dan mag de Nodo-procedure niet starten.
De kern van de Nodo-procedure is immers een neutraal onderzoek in die gevallen, waarin sprake is van een onduidelijke doodsoorzaak. Zodra er een vermoeden bestaat van
een strafbaar feit, moet de Nodo-procedure gestopt worden
en verricht de officier van justitie een eigen onderzoek.

Conclusie

Lijkschouwer

Daar de rechterlijke toestemming werd geweigerd, restte de
gemeentelijk lijkschouwers niets anders dan het afgeven van
een verklaring van overlijden, ook al waren zij niet overtuigd van een natuurlijk overlijden. De doodsoorzaak van
beide kinderen zal onduidelijk blijven, wat in het nadeel
kan zijn van de andere (minderjarige) kinderen in het gezin.
En de Nodo-procedure? Die lijkt aan verkeerde beeldvorming ten onder te gaan. <

Ouders mogen toestemming weigeren, maar in dat geval kan
de gemeentelijk lijkschouwer de kinderrechter in een snelle,
informele procedure om vervangende toestemming vragen.
De gemeentelijk lijkschouwer treedt hier op in het belang
van de samenleving om te weten wat de doodsoorzaak van

Uitspraken van de Rechtbank Amsterdam van 11 december
2012 (LJN:BY8242) en van de Rechtbank Utrecht van 18
februari 2013 (LJN: BZ2754).
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> tekst: Marjon Weijzen

Kwaliteitsjournalistiek:
juist nu
De journalistiek wordt geteisterd door dalende De journalist controleert, beoordeelt de relevantie, vat saadvertentie-inkomsten, gratis nieuws op internet
en een leger voorlichters. Hoofdredacteur Marjon

men, vraagt kritisch door. Hij signaleert relevante ontwikkelingen, analyseert en verpakt zijn informatie in goed leesbare, luisterbare en zichtbare verhalen.

Weijzen maakt zich zorgen. “Checken is niet sexy,

Uitvaartjournalistiek
maar wel essentieel.” In de uitvaartjournalistiek zien we vergelijkbare ontwikke-

lingen. Er zijn prachtige sites met uitvaartnieuws, zoals
Uitvaartmedia.com, Uitvaartbranche.nl en de nieuwsIn onze branche speelt veel: van natuurbegraafplaats tot
service van Uitvaart Internet Diensten. Ze zijn snel,
thanatopraxie, van provisieverbod tot zzp-golf en van resooverzichtelijk, goed doorzoekbaar en gratis. Maar. Het
meren tot kistenkeurmerk. Er opereren enkele grote en
nieuws bestaat voor het overgrote deel uit persberichten en
heel veel kleine spelers. Als vakblad informeren we al deze
verwijzingen naar uitvaartnieuws uit andere media. Als er
uitvaartprofessionals al decennialang. We zijn trots op wat
eigen nieuws op staat, blijft onduidelijk hoe onafhankelijk
we met onze kleine redactie en beperkte middelen voor eldat is. Belangen van adverteerders wegen er zwaar. Dat is
kaar krijgen. Maar de oplettende lezer zal het zijn opgevaluiteindelijk niet in het belang van de branche.
len: het blad wordt steeds dunner.
In Brancheblad Uitvaartzorg leest u achtergrondartikelen,
gebaseerd op meerdere bronnen, rondetafelgesprekken,
Geen nieuws, maar een afweging
diepte-interviews, opinies en analyses. We maakten de
Wereldwijd staat de journalistiek onder druk. Er is veel kriafgelopen jaren sterke themanummers, bijvoorbeeld over
tiek op ‘de media’. Het nieuws wordt hyperiger, boet in aan
natuurbegraven, thanatopraxie en resomeren. Over deze
kwaliteit en je hoort, ziet en leest overal
laatste techniek plaatsten we niet de
hetzelfde. Helaas: allemaal waar. Steeds
persberichten van Yarden en Monuta
minder journalisten bedienen steeds
(overgenomen door veel landelijke
Onze kracht zit hem niet in het
meer media, maken steeds kortere
media), maar belichtten we in een
‘achterhaalde’ medium (print),
items, in steeds minder tijd. Er wordt
kritisch stuk de onderzoeksresultaten
meer gekopieerd en minder gecheckt.
van TNO en waarom die haaks stonmaar in de degelijke journalistiek
Ondertussen groeit het leger van persden op een milieu-onderzoek van vijf
waarmee
het
blad
gemaakt
wordt
voorlichters en communicatiestrategen:
jaar eerder. Onze kracht zit hem niet
volgens onderzoek van de Universiteit
in het ‘achterhaalde’ medium (print),
van Amsterdam zijn dat er tien keer zomaar in de degelijke journalistiek. Een
veel als journalisten. Hun pr-uitingen
onafhankelijk redactiestatuut is een
worden steeds klakkelozer overgenomen, geliked en geretweet.
eerste voorwaarde voor kwaliteit. De tweede? Een goed
Veel mensen hebben daardoor het gevoel dat ze prima geïningevoerde redactie. En de derde is tijd: voor research, voor
formeerd zijn. Maar, zoals Arthur Ochs Sulzberger van The
reportages, diepte-interviews en de ambachtelijke kanten
New York Times eens opmerkte: goede journalistiek is meer
van het vak. Checken is niet sexy. Het kost tijd. Wie gaat
dan de rommel die je vindt op het web. Goede journalistiek
dat betalen? <
biedt je geen nieuws, maar een afweging.
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collegiale dienstaanbiedingen
FRIESLAND
Kollum
Uitvaartverzorging H.S. Fennema,
Tolhuis 13, 9291 JZ Kollum
Tel. 0511-454009, Fax 0511-452961
E-mail: info@fennema-uitvaart.nl
Internet: www.fennema-uitvaart.nl
Contactpersoon: Dhr. H.S. Fennema
Voor collegiale diensten in de provincie
Friesland
GRONINGEN
Stadskanaal
Uitvaartverzorging J. Stout v.o.f.
Steenhouwer 15, 9502 EV Stadskanaal,
Tel. 0599-612482,
Fax 0599-620840
Tevens Musselkanaal, Mussel, Ter Apel,
Zandberg, 1e en 2e Exloërmond, Borger,
Nieuw Buinen, Buinerveen, Drouwenermond,
Drouwenerveen en Gasselternijveen
Ter Apel
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 Z.O. Drenthe en
Z.O. Groningen.
DRENTHE
Coevorden
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffiekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.
Coevorden
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 Z.O. Drenthe en
Z.O. Groningen.
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 Z.O. Drenthe en
Z.O. Groningen.
Hoogeveen
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffiekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.

Meppel
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffiekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.
OVERIJSSEL
Hardenberg
Uitvaartverzorging Vasse, Kantoor- en
bezoekadres: Oldemeijerweg 3 te
Rheeze-Hardenberg.
Postadres: Postbus 131,
7770 AC Hardenberg.
Tel. 0523-261454, Fax 0523-264110
E-mail: info@vasse-uitvaart.nl
Verzorging door heel N.O. Overijssel.
GELDERLAND
Apeldoorn
Begrafenisonderneming Rouwenhorst B.V.,
Chr. Geurtsweg 24-26, 7335 JV Apeldoorn,
Tel. 055-5414089, Fax 055-5412757
E-mail: info@rouwcentrum-rouwenhorst.nl
Internet: www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl
Dhr. M. Laponder, directeur
Apeldoorn en omliggende dorpen.
Doetinchem
Agelink Uitvaartzorg B.V.,
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem
Tel. 0314-324667, Fax 0314-341233
Email: info@agelinkuitvaart.nl
Internet: www.agelinkuitvaart.nl
Harderwijk/Ermelo/Nunspeet e.o.
Rouwcentrum “Schaftenaar”
Deventerweg 103, 3843 GC Harderwijk
Tel. 0341-415098, Fax 0341-412068
Email: info@rouwcentrumschaftenaar.nl
Internet: www.rouwcentrumschaftenaar.nl
Heelsum
D. Fintelman B.V.
Begrafenis- en Crematieonderneming
Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum,
Tel. 0317-313727, Fax 0317-318079
E-mail: info@fintelman.nl
Internet: www.fintelman.nl
Oosterbeek
Uitvaartverzorging J. Mijnhart
Utrechtseweg 220, 6862 AZ Oosterbeek
Tel. 026-3333029, Fax 026-3340008
E-mail: info@mijnhartuitvaartverzorging.nl
Internet: www.mijnhartuitvaartverzorging.nl
Contactpersoon: D.J. Mijnhart
Gemeente Arnhem, Renkum, Wageningen.
Tiel
Van Kampen Uitvaartzorg v.o.f.,
Kwelkade 47, 4001 RL Tiel,
Tel. 0344-613812, Fax 0344-612485
E-mail: w.vankampen@planet.nl,
Internet: www.vankampenuitvaartzorg.nl
Alle collegiale diensten in Tiel en regio.

UTRECHT
Abcoude/Vinkeveen
Uitvaartverzorging Rob van de Velde
Voorbancken 3, 3645 GV Vinkeveen
Tel. 0297-583448, Fax 0297-583437
E-mail: info@robvandevelde.nl
Internet: www.robvandevelde.nl
Amersfoort
Uitvaartverzorging De Haan en Van de Kamp,
Mozartweg 58, 3816 LT Amersfoort
Tel. 033-4757007, Fax 033-4757835
Verzorging alle diensten in en rondom
Amersfoort.
E-mail: info@haankamp.nl
Utrecht
Algemene Utrechtse Begrafenis- en
Crematieverzorging H. Agterberg B.V.,
Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht,
Tel. 030-2510982, Fax 030-2511141
G.J.H. Daalhuisen.
E-mail: info@agterberg.nl
Internet: www.agterberg.nl
Utrecht
PCB Uitvaartzorg.
Donaudreef 25, 3561 EL Utrecht
Dorpsstraat 6, 3433 CH Nieuwegein
Voorstraat 84, 4132 AT Vianen
Tel. 030-2622244/030-6051630/
0347-371813
Fax 030-2622654
E-mail: info@pcbuitvaartzorg.nl
Internet: www.pcbuitvaartzorg.nl
Contactpersoon: David van de Waal
Collegiale diensten: aangifte,
overbrengen, opbaren.
NOORD-HOLLAND
Amsterdam
Begrafenis- en crematieverzorging A. de
Jong, Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam
Tel. 020-6761337, Fax 020-6716689
E-mail: dejong@uitvaart.nl
Internet:www.amsterdamuitvaart.nl
Verzorging aangiften in en dragers op alle
begraafplaatsen in Amsterdam.
Amsterdam
Uitvaartcentrum Zuid,
Fred. Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam
Tel. 020-6460606, Fax 020-6440527
Internet: www.uzn-nederland.nl
Den Helder
Uitvaartcentrum De Binnenstad,
Spoorgracht 6, 1781 CC Den Helder.
Tel. 0227-592087, Fax 0227-593779
Duivendrecht
Uitvaartverzorging Meijer-Dam,
Clarissenhof 29, 1115 CA Duivendrecht
Tel. 020-6992382, Fax 020-6951491
E-mail: meijer-dam@planet.nl
Hilversum
Uitvaartverzorging J.J. Dekker & Zn. B.V.,
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum
Tel. 035-6835523, Fax 035-6836517.
E-mail: info@dekker-uitvaart.nl

Den Bosch
St. Jan Uitvaartverzorging
Het Uitvaarthuis
Jacob van Maerlantstraat 100, 5216 JM
‘s-Hertogenbosch
tel. 073-6139252, fax 073-6125237
Email: info@uitvaartverzorger.nl
Internet: www.uitvaartverzorger.nl
Opbaringen tegen collegiaal tarief.

Huizen
Rebel’s Begrafenisonderneming,
Ceintuurbaan 45, 1271 BG Huizen,
Tel. 035-5253067, Fax 035-5257390
E-mail: info@rebel-uitvaart.nl

Oudekerk aan den IJssel
Uitvaartverzorging J.C. van Reeuwijk en Zn
IJsseldijk-Noord 36, 2935 BG Oudekerk
a/d IJssel
Tel. 0180-681332, Fax 0180-682517
E-mail: hansvanreeuwijk@kpnmail.nl
Verzorging door de gehele Krimpenerwaard.

Den Bosch
Klopper & Kramer b.v.,
Salvador Allendelaan 5,
5231 BZ ’s Hertogenbosch,
tel. 073-6420281, fax 073-6424980
E-mail: info@klopperenkramer.nl
Internet: www.klopperenkramer.nl

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

Grave
Annora Uitvaartverzorging B.V.
Oliestraat 4, 5361 GN Grave
Tel. 0486-472074, fax 0486-421578
Wil Berben en Irene Peeters
www.annorauitvaartverzorging.nl

Texel (Den Burg)
“Uitvaartcentrum Texel”,
Mark en Jolanda Pijper
Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg
Tel. 0222-310168/06-51283246,
Fax 0222-310000
E-mail: info@uitvaartcentrumtexel.nl
Internet: www.uitvaartcentrumtexel.nl
ZUID-HOLLAND
Alblasserdam
De Drechtstreek & van den Dool,
Uitvaartverzorging
Kerkstraat 205, 2953 GJ Alblasserdam
Tel. 078-6919128
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl
Barendrecht/Heerjansdam
Uitvaartverzorging Klink BV,
Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht
Tel. 0180-612735, Fax 0180-616254
E-mail: info@klinkuitvaart.nl
Internet: www.klinkuitvaart.nl
Den Haag
Uitvaartverzorging J. Henning b.v.
anno 1885, Bautersemstraat 1,
2518 PC Den Haag
Tel. 070-3454810, Fax 070-3463947
E-mail: info@henning-uitvaart.nl
Internet: www.henning-uitvaart.nl
Den Haag
Fa. A. H. Kerkhof & Zn, Uitvaartzorg sinds
1892. Kantoor: Groot Hertoginnelaan 227,
2517 ET Den Haag
Tel. 070-3451676, Fax 070-3646672
E-mail: firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
Internet: www.kerkhof-uitvaartzorg.nl
Beschikbaar: Rouwcentrum Sorghvliet,
Stijlvol klassiek “Haags”, Groot Hertoginnelaan 1 (Centrum). Rouwcentrum Waldeck,
Oude Haagweg 28 (Loosduinen) Multi-religieus. Persoonlijke dienstverlening. Vnl
kerkelijke uitvaarten.
Multi-religieus georiënteerd.
Den Haag/Loosduinen
Uitvaartverzorging Storm,
Oude Haagweg 28, 2552 EP Den Haag,
Tel. 070-3978877, Fax 070-3973587
Internet: www.stormuitvaartverzorging.nl
Bestelbureau voor dragerspersoneel
Tel. 070-3975221.
Dordrecht
Dordrecht en Omstreken BV,
Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht,
Tel. 078-6 483 483, Fax 078-6146294
E-mail: info@uitvaartdordrecht.nl
Internet: www.uitvaartdordrecht.nl
A.C. de Jong, directeur.
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, Fax 0180-523422
E-mail: uitvaart@stoppelenburg.nl
Internet: www.stoppelenburguitvaart.nl
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Ridderkerk
De Drechtstreek, F. Timmers Uitvaartverzorging BV,
Jan Luijkenstraat 6, 2985 BV Ridderkerk
Tel. 0180-422315, Fax 0180-420127
E-mail: info@timmersuitvaart.nl
Internet: www.timmersuitvaart.nl
Rotterdam
Uitvaartverzorging Van Mourik BV,
Kamerlingh Onnesweg 50,
3068 JR Rotterdam
Tel. 010-4208884, Fax 0180-616254
E-mail: info@vanmourikuitvaart.nl
Internet: www.vanmourikuitvaart.nl
Sliedrecht
De Drechtstreek, Uitvaartverzorging.
Jan Steenstraat 71, 3362 XH Sliedrecht
Tel. 0184-412418
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum nabij de begraafplaats.
Vlaardingen
Waaijers Uitvaartverzorging BV,
Olmendreef 160, 3137 CR Vlaardingen,
Tel. 010-4741144, Fax 010-4747073
Ook Schiedam en Maassluis.
Uitvaartcentrum naast Begraafplaats.
ZEELAND
Goes/‘s Gravenpolder/Kapelle
Uitvaartverzorging ‘De Bevelanden”
Joh. C. Hoekman
Hoofdkantoor:
Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes Centraal
Tel. 0113-3114 44, Fax 0113-312978
E-mail: info@uitvaartzorgcentrum.nl
Internet: www.uitvaartzorgcentrum.nl
Voor alle dienstverlening in geheel
Midden-Zeeland
NOORD-BRABANT
Den Bosch
Eugène Kramer Uitvaartverzorging
Jacob van Maerlantstraat 100,
5216 JM ‘s-Hertogenbosch
tel 073-6139396, fax 073-6139416,
E-mail: info@eugenekramer.nl
Internet: www.eugenekramer.nl
Den Bosch/Vught/Rosmalen/Tilburg
Bijnen Uitvaartverzorging,
Wolfskamerweg 16, 5262 SJ Vught,
tel. 073-6562379, fax 073-6569894,

Oss
Uitvaartverzorging Van Lith B.V., Docfalaan 2,
5342 HZ Oss,
tel. 0412-623173, fax 0412-641155.
E-mail: contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl
Internet: www.uitvaartverzorgingvanlith.nl
Verzorging in Oss en omgeving en gebied
Maas en Waal.
Beheerder ‘Stadsmortuarium Oss’.
Beheerder ‘Herinneringshuis Van Lith’
LIMBURG
Echt
Peusen Uitvaartzorg,
Bellekeweg 37, 6101 JZ Echt
Postbus 31, 6100 AA Echt
Tel. 0475-486100, Fax 0475-485945
E-mail: info@peusen.nl
Internet: www.peusen.nl
I.H.A. Peusen
Heerlen
Begrafenisonderneming Post Heerlen
Tel. 045-5429988, Fax 045-5429944
E-mail: info@jansimonpost.nl
internet: www.jansimonpost.nl
Horst
Begrafenis- en Crematieonderneming
Theo Arts VOF,
Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4
5961 PJ Horst
Tel. 077-3987099, Fax 077-3983503
E-mail: info@theoarts.com
Voor alle collegiale diensten in de omgeving
Horst, Venray, Venlo en Bergen (lb).
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-mail: info@sassenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.sassenuitvaartverzorging.nl
Roermond/St. Odiliënberg
Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71, Roermond
’t Sitterd 22, St. Odiliënberg
Tel. 0475-401854, Fax 0475-333040
E-mail: info@willemsuitvaartverzorging.nl
Internet: www.willemsuitvaartverzorging.nl

Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg
tel. 013-4553379
E-mail: info@bijnenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.bijnenuitvaartverzorging.nl
M.A.H. Bijnen, directeur
Kwaliteit, collegialiteit en collegiaal tarief.

1-2013

d i e n s t e n

Oud-Beijerland
Uitvaartverzorging Moree BV,
Prins Hendrikstraat 20-22
3262 ST Oud-Beijerland
Tel. 0186-617078, Fax 0186-620694
E-mail: info@uitvaartverzorging-moree.nl
Internet: www.uitvaartverzorging-moree.nl
Voor collegiale diensten in de gehele
Hoeksche Waard.

c o l l e g i a l e

Huizen
De Groot Uitvaart,
Havenstraat 23-25, 1271 AB Huizen
Tel. 035-5254363, Fax 035-5261455
E-mail: info@degrootuitvaart.nl
Internet: www.degrootuitvaart.nl
Ontvang- en rouwkamers, 24-uurs
familiekamers, verzorging in ’t Gooi en
de Vechtstreek.
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in zake(n)

Mr. Frank Post is partner bij Borrie Belastingadviseurs
te Amsterdam.
frank.post@branchebladuitvaartzorg.nl.

De Belastingdienst kijkt mee
op Facebook
U moet uw administratie zeven jaar bewaren. Het is daadwerkelijke controle gerichter de administratie te bekijeen dure grap als uw boekhoudpakket geen auditfiles
kan maken. De Belastingdienst mag u niet álles vragen.
De Belastingdienst legt een uitvaartondernemer navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op vanwege verzwegen
inkomsten. Op Facebook toonde de ondernemer trots zijn
Ferrari en foto’s van zijn vele vakantiereizen. Maar de
Belastingdienst keek mee.
De Belastingdienst speurt steeds meer frauderende belastingplichtigen op via het volgen van sociale media.

Auditfiles
Als voorbereiding op een belastingcontrole vraagt de
Belastingdienst meestal een kopie van de financiële administratie over de te controleren jaren: de zogenaamde auditfiles. Deze kopie wordt door de Belastingdienst gebruikt om
de belastingcontrole voor te bereiden en om tijdens de

ken. Werkt u niet mee aan het verstrekken van de auditfile
(uw boekhoudpakket heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid een dergelijke kopie te maken), dan heeft de
Belastingdienst de mogelijkheid de bewijslast om te keren.
In de praktijk blijkt dit een zware sanctie.

Inzage in zakelijke agenda
Als ondernemer bent u verplicht uw administratie minimaal zeven jaar te bewaren. Bij een belastingcontrole dient
u inzage te geven in boeken en andere bescheiden waarvan
de kennisneming relevant kan zijn. Agenda’s (ook elektronische) met zakelijke afspraken vallen hier ook onder. De
afspraken zijn een controlemiddel om bijvoorbeeld de omzet te controleren.

Rechtsbescherming
Toch kan de Belastingdienst niet alles van u eisen. Sinds 1
juli 2011 kunt u bezwaar maken tegen in uw ogen onredelijke vragen. De Belastingdienst is verplicht om uw weigering tot het geven van informatie schriftelijk vast te leggen.

de stageplaats

Hechten, scheren of
pacemakers verwijderen

Een stagiair(e),
stagebieder of opleider vertelt over een
stage(ervaring). Zorgmanager Heleen van
den Tol verzorgt voor
CMO de overhead
van zo’n 150 stagiaires
per jaar.
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“Sinds 2011 pakken we de stages heel gestructureerd aan.
De studenten formuleren eerst hun leerdoelen. Die kunnen
heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld: hechttechnieken, pacemaker verwijderen of netjes leren scheren. Ik stel vervolgens stageovereenkomsten op. De studenten tekenen ook
een geheimhoudverklaring. Ik deel stagiaires in naar regio
en de teammanagers verdelen ze onder de stagebegeleiders.
Niet al onze medewerkers begeleiden studenten. Een geschikte stagebegeleider werkt minimaal drie jaar bij CMO
als allround medewerker en is communicatief vaardig.
We begeleiden jaarlijks zo’n zeventig studenten van

Meander, twaalf van Defensie – die lopen soms wel vijf weken mee – een wisselend aantal verpleegkundigen en, sinds
dit jaar, ook studenten van Docendo. Die kunnen hun
praktijkstage bij ons lopen. We hebben net de eerste twee
gehad. Behalve voor de verpleegkundigen – we werken immers in opdracht van de ziekenhuizen – gaat het om betaalde stages. Een dag meelopen kost zo’n honderd euro.
Daarvoor krijg je een gegarandeerd aantal overledenen.
Ik lees alle stageverslagen. Dat is erg leerzaam. Het houdt je
fris. Complimenten en aandachtspunten geef ik door aan
de stagebegeleiders.” <
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coöperatie

hart voor de zaak

In >Hart voor de Zaak vertelt een ondernemer
of manager over zijn bedrijf.

Martin Kersbergen, manager corporate communicatie Dela

Marktleider én straatvechter
ter, maar dat is geen doel. Als een ontwikkeling kansrijp is,
haken we aan. Bij lichte balseming, bijvoorbeeld. Ook online herinneren en herdenken zal de komende jaren flink
gaan groeien. Twee jaar terug waren we nog te vroeg. Nu
gaan we ervoor.”

Welke kansen en bedreigingen ziet u
voor de branche?

Foto: Petra Brands

Hoe lang bestaat de onderneming?
“Sinds 1937. Sinds zeven jaar ben ik er communicatiemanager. In die tijd hebben we Dela anders gepositioneerd: de
focus is verlegd van de dood naar de continuïteit van het
leven, we hebben de coöperatie centraal gesteld en zijn stevig gegroeid.”

Hoe pakt u de marketing aan?
“In Nederland is de markt verzadigd. We bieden hier nieuwe producten aan: overlijdensrisico- en een spaarverzekering, sinds kort. Deze productmarketing gaat vooral via
mailings, internet en tussenpersonen. Massamediaal brengen we onze coöperatieve identiteit naar voren. Voor onze
uitvaartdienstverlening zijn de locaties, onze flagships, het
belangrijkst. We organiseren er events, zoals open dagen en
herinneringsbijeenkomsten. Onze crematoria hebben een
bredere functie. We zien het als onze maatschappelijke taak
dat ook andere uitvaartbedrijven die gebruiken.”

Welke ontwikkeling maakt het bedrijf
momenteel door?
“We zijn ambitieus. We zijn de relevantie van het lidmaatschap van onze coöperatie aan het vergroten; we verbreden
de dienstverlening. We geven bij leven informatie over erven, schenken en voogdij, verzorgen uitvaarten en bieden
vervolgens nabestaandenzorg. Onze dienstverlening is persoonlijk, ook de nabestaandenzorg. Soms zijn we trendset-
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“Het gaat goed. Een puntje van zorg is misschien dat nog
niet iedereen het belang van het Keurmerk Uitvaartzorg
onderkent. Kansen liggen er in verdere professionalisering.
Ook in specialisatie, bijvoorbeeld op het terrein van kinderuitvaarten. En door bijvoorbeeld meer in te haken op een
thema als eenzaamheid. De uitvaartzorg wint daarbij aan
maatschappelijke relevantie.”

Wat is uw persbeleid?
“We gaan op alle vragen in. We haken alleen af als we merken dat een redactie de branche gebruikt – misbruikt – voor
eigen doelen: hoge kijkcijfers, sensatie. Of niet de intentie
heeft om de feiten objectief weer te geven. Daarom hebben
we met Monuta en Yarden het programma RamBam voor
de Raad voor de Journalistiek gebracht. De Raad vond het
echter geen nieuws-, maar een entertainmentprogramma
en deed daarom geen uitspraak. We zoeken de media soms
ook actief op, bijvoorbeeld ten tijde van de commotie rond
het AFM-rapport. En we brengen stelselmatig de hoge grafkosten onder de aandacht van politiek en media.”

Verliefd, verloofd, getrouwd?
“Ik ben getrouwd en heb drie jongens, van drie, vier en zeven. Bij Dela hebben we flexplekken en de mogelijkheid
om thuis te werken. Dat is erg fijn, al ben ik meestal op
kantoor.” <

Bedrijfsgegevens
Medewerkers
Uitvaarten per jaar
Vestigingen/rouwcentra etc.
Werkgebied
Omzet
Uitvaartverzekering
Aangesloten bij

± 2000
40.000
150
Nederland en België
€ 500.000.000
Natura en kapitaal
BGNU, LVC, SKU, Verbond van Verzekeraars
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service

De ideale krant

	Sterven en rouw MiddenBrabant
Ook in Tilburg en omgeving is een netwerk actief van organisaties rondom de dood. Het Netwerk Sterven en Rouw
Midden-Brabant ontwikkelde de website Stervenenrouw.nl.
Drie uitvaartbedrijven (Monuta, Dela en Harriet van
Vleuten) en crematorium Tilburg doen mee. Op de site
presenteren de organisaties zich. Verder staat er een agenda
op. [MW]
www. stervenenrouw.nl

	Waar gaat het heen met de
journalistiek?
Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren gaf bij
het vijftigjarig bestaan een bundel uit met discussies rond
tien actuele dilemma’s in de journalistiek. Sommige discussies zijn vier jaar later al aardig uitgekristalliseerd. Andere
hebben aan relevantie ingeboet. Maar de storm in de media
(zoals de titel luidt) is nog lang niet geluwd. [MW]
Tony van der Meulen (red.), Storm in de media (Balans,
2009). € 18,95.

Omgaan met de pers
Als de pers belt, kun je maar beter voorbereid zijn. Mediatrainer en communicatie-adviseur Evert van Wijk schreef
een handboek ‘omgaan met de media’. Met een slotparagraaf over het mistige imago van mediatrainers, spindoctors
en communicatieadviseurs. Vooral interessant voor medewerkers van grotere bedrijven. [MW]
Evert van Wijk, Mediagenie(k) – presenteren, debatteren en
omgaan met de pers (Thema, 2009). € 18,75.

“Nieuws is de grootste onopgemerkte
verslaving van onze tijd.” Zo opent
Rob Wijnberg, oud-hoofdredacteur
van Nrc.next, zijn nieuwste boek De
nieuwsfabriek. Ook in de rest van zijn
boek toont de journalist en filosoof
zich uitermate kritisch over de journalistiek. Juist nu we sneller dan ooit het
nieuws kunnen verspreiden, daalt de
kwaliteit, stelt hij. Waarom wordt er zo uitgebreid aandacht
besteed aan kwesties als het ongeluk van prins Friso en de
moord op Marianne Vaatstra en lees je zo weinig gedegen
analyses van de bankencrisis of klimaatverandering?
Antwoord: of iets belangrijk is, doet er niet toe. Als er maar
over gepraat wordt. De lezer wil infotainment en is meer geïnteresseerd in de toevalligheid van vandaag dan in de ontwikkelingen op langere termijn. Meer in wat de meeste aandacht trekt dan in wat het meeste inzicht biedt. Een ander
deel van het antwoord is dat media elkaar na-apen. Dat
anderen erover berichtten, is een belangrijk criterium op
nieuwsredacties, weet Wijnberg. Snelheid is van het grootste
belang. Als er rumoer is, is er nieuws. Of het waar is, is daaraan ondergeschikt. En de berichten moeten steeds korter.
Nog een zorgwekkende ontwikkeling: hoewel er nog nooit
zoveel nieuws geconsumeerd is als nu, is de bereidheid om
ervoor te betalen lager dan ooit.
Toch leest De Nieuwsfabriek zeker niet als een klaagzang.
Enerzijds door de humoristische pen van Wijnberg, anderzijds doordat hij licht aan het eind van de tunnel ziet. Het
boek eindigt met de ideale krant van Wijnberg. Die brengt
dagelijks nieuws, maar bericht niet over de waan van de
dag. De nieuwsvoorziening bestrijdt clichébevestigende
beeldvorming, behandelt thema’s en dwarsverbanden, stelt
journalistiek boven rendement en politieke ideologie. Om
kosten te drukken, verschijnt er alleen een digitale editie.
Daarin staan geen advertenties. De lezers zijn geen abonnee, maar aandeelhouder. En geestverwant. [MW]
Rob Wijnberg, De nieuwsfabriek – hoe media ons wereldbeeld
vervormen (De Bezige Bij, 2013). € 15.

	Als de pers belt, ben er dan
wél
Oud-journalist Peter Huijsman legt in klare taal uit hoe je
positief in het nieuws komt. Journalisten zijn de vijand
niet; je kunt ze uitstekend gebruiken om je boodschap te
verspreiden. Vlot leesbaar en bijzonder praktisch. [MW]
Peter Huijsman, Als de pers belt, ben ik er niet! – omgaan met
de media (Free Musketeers, 2010). € 16,95.

Hoort thuis in de boekenkast van elke uitvaartondernemer >
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Lezersaanbieding
Wilt u een gratis exemplaar van Als de pers belt, ben ik er
niet ontvangen? We mogen er drie weggeven aan abonnees van Brancheblad Uitvaartzorg. Mail uw naam en adres
naar: lezersaanbieding@branchebladuitvaartzorg.nl. onder
vermelding van de titel van het boek. Deze actie is geldig
tot 1 mei.

< Niet relevant of niet waardevol voor uitvaartondernemers
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vakgenoten

Pauline Baijer van Pauline Baijer Funeraire diensten (Wassenaar), Rian Willems,
manager uitvaartcentra en thanatopraxie bij Dela, Evert de Niet van Algemeen
Belang (Groningen) en Gijsje Teunissen van Charon Uitvaartbegeleiding (Egmond)
voeren een open briefwisseling over actuele thema’s in de uitvaartbranche.

Erkenning via de media
Ha Rian,

Beste Evert, Pauline en Gijsje,
Moet je horen wat me van de week
overkwam: kreeg ik ineens een telefoontje van een collega. Hij had contact met een journalist over lichte balseming. Hoewel wij dachten dat er
weinig nieuwswaarde zou zijn, stond er de volgende dag
een heel artikel in de Metro, zag ik bij RTL4 het item voorbijkomen tijdens het ochtendjournaal, en belde een vriend:
“Hé Rian, ik hoorde net op de radio over lichte balseming.
Daar ga jij toch over?” Ik baalde als een stekker dat Dela
nergens genoemd werd, maar ontving een enthousiaste
mail van die collega: “Eindelijk erkenning voor ons vak.”
Toen ik nog uitvaartverzorger was, was er een tijdlang veel
media-aandacht voor uitvaartkosten. Die zouden niet
transparant zijn. Daar kon ik me zo boos over maken. Ik zat
verdorie iedere dag aan tafel bij nabestaanden een transparante en volledige kostenopgave uit te leggen.
Vorig jaar was onze branche ook nogal negatief in het
nieuws. Onder verwijzing naar een nog niet eens gepubliceerd rapport van de AFM verweten de media ons dat we
misleidende of onjuiste informatie verstrekten. Pffff!
Ik ging in die tijd met Edzo Doeve, jullie kennen hem, een
aantal locaties bezoeken om uitleg te geven over een spaarproduct. Van een van de deelnemers kwam toen de vraag
waarom wij als organisatie de media niet actiever benaderen om uitleg te geven over ons zinvolle en mooie werk.
Collega’s blijken het belangrijk te vinden dat er iets positiefs
over hun werk in de media komt. Dat doet iets met je betrokkenheid, je trots, je zelfvertrouwen. Het voelt als erkenning. Maar als het negatief is, word je boos, verontwaardigd, verdrietig. Je voelt je dan misschien ook nog meer
verbonden met je werk. Want wij, als medewerkers en collega’s, weten dat het verhaal anders in elkaar steekt.
De theorie zegt eigenlijk dat je niet moet reageren bij negatieve berichtgeving in de media. Je trekt zo de aandacht juist
naar je toe. Wat moet je dan doen? Lijdzaam toezien? Ik ben
heel benieuwd hoe jullie erover denken. Ik hoop nog steeds
dat ik eens kan aanschuiven bij Matthijs van Nieuwkerk om
over ons vak te vertellen. Gaan jullie dan mee?

Groet, Rian
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“Uitvaartbranche gaat zeer integer te
werk” kopt nu eenmaal minder lekker
dan: “Doodgaan is big business”. Ik
vrees dat we daarmee moeten leren
leven en sterven. Ik hoop altijd maar
dat door de vaak negatieve voorstelling van zaken die de media geven, de praktijkervaring voor
de nabestaande een onverwachte meevaller is. Als je ons
werk afzet tegen het beeld dat geschetst wordt, doen we het
gauw goed. En dat is ook wel weer een lekker startpunt!

Groet, Pauline
Beste Rian,
Als Dela zetten jullie een duidelijk
beeld neer, maar wie bepaalt het beeld
van de uitvaartbranche als geheel? Als
we eruit zijn welk beeld we willen uitstralen, moeten we nog bezien hoe we
ons gaan profileren, en in wiens gezelschap. Niet dat ik bang ben voor DWDD, maar ik zeg wel:
denk daar nog maar eens over na. Want als die Giel Beelen
erbij zit, dan weet ik niet of er veel van jouw inhoudelijke
boodschap overblijft… Bel me maar als er airplay komt, dan
doe ik mee.

Hartelijke groet, Evert de Niet
Beste Rian,
Negatieve verhalen in de media doen
pijn, maar erop reageren werkt averechts.
Dus houd ik maar mijn mond en
hoop dat de mediamensen betrokken,
transparante uitvaarders vinden voor
het volgende verhaal.
Weet je Rian, wij moeten het intern – binnen de uitvaartbranche – juist netjes houden. Als wij elkaar met respect bejegenen, dan is de pers ook haar sensatieverhalen kwijt.

Gijsje
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ins & outs

colofon
Anja Broess-van de Kamp (Solacium,
Vught) werd door haar collega’s van de
Landelijke Beroepsvereniging van
Ritueelbegeleiders verkozen tot ritueelbegeleider van het jaar 2013. Geestelijk verzorger/ritueelbegeleider Annemieke Kappert
– de eerste ritueelbegeleider met een vast
dienstverband bij een zorginstelling
(Amerpoort, Baarn) – kreeg een eervolle
vermelding.

> Miek van Zanten Solleveld volgde

> Nieuw in de redactiecommissie van

Gerda Marsman op als teammanager
bij Matrice Uitvaartbegeleiding in
Schiedam. Van Zanten Solleveld was
verpleegkundige, manager dak- en
thuislozenopvang, coach, teammanager en procesregisseur bij de geestelijke
gezondheidszorg.
> Brenda Stork en Miranda van
Gelderen startten Charon Uitvaartbegeleiding Abcoude.
> De Hengelose predikant Hans
Wachtmeester hoopt binnen twee
jaar fulltime uitvaartverzorger te zijn.
Hij startte Hans Wachtmeester Uitvaartverzorging en verzorgt ook nietkerkelijke uitvaarten.
> De dragers Dammy Heemskerk
(66) en Ruud Raabe (70) zijn, met zes
andere dragers, hun eigen dragersgilde
gestart, nadat ze ontslagen werden
door Barbara Noordwijk.
> Sandra Rözer begint na tien jaar
werken in de uitvaartzorg voor zichzelf als Uitvaartzorg Sandra Rözer in
regio Oude IJsselstreek.
> Uitvaartvereninging De Laatste Eer
uit Coevorden is gefuseerd met
Uitvaartvereniging Zuid-Oost
Drenthe uit Nieuw-Amsterdam.
Uitvaartvereniging Zuid-Oost
Drenthe is de nieuwe naam.
Vestigingsplaats: Coevorden.

Brancheblad Uitvaartzorg: Roel Stapper
van Zuylen en Martin Kersbergen
van Dela.
> Bennis Uitvaart uit Wormer werkt
samen met Nuvema Uitvaartverzekeringen.
> Yarden en Eefting Yarden Uitvaartorganisatie en Eefting Uitvaartverzorging in Delfzijl hebben een gezamenlijke exploitatie-B.V. opgericht. Eefting kan voor crematies gebruikmaken
van de Yardencrematoria in Appingedam en Groningen. Andersom kan
Yarden voor opbaringen en (begrafenis)plechtigheden straks terecht in het
nog te realiseren uitvaartcentrum van
Eefting in Delfzijl.
> Marco van Leusden van de gelijknamige begrafenisonderneming kocht
het rouwcentrum op de gemeentelijke
begraafplaats van Ochten van de gemeente Neder-Betuwe. De gemeente
wilde het rouwcentrum afstoten wegens een negatief exploitatieresultaat.
De oplossing is gevonden in een formele overdracht van het gebouw aan
Begrafenisonderneming Van Leusden,
die zorgt dat het rouwcentrum beschikbaar blijft voor uitvaarten en
condoleances.
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Kleinschalige crematoria
Uitvaartbedrijven met een crematorium in opmars
Honderd jaar Crematorium Westerveld
Asbus bijzetten in bestaand graf
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De juiste audiovisuele
ondersteuning voor een goed
verzorgde uitvaart

Als Uitvaartondernemer bent u intensief betrokken bij mensen, die
recent een dierbare hebben verloren. Een ingrijpende gebeurtenis,
die bij hen een diepe en onuitwisbare indruk achterlaat. Vanuit uw
professie zult u juist daarom het maximale doen om ervoor te zorgen
dat deze mensen in hun verdriet worden ondersteund en dat de
uitvaart op een deskundige manier wordt verzorgd.
BIS helpt u daarbij. Met de audiovisuele oplossingen van BIS zorgt u
ervoor dat uw uitvaartcentrum zó is ingericht, dat de hele ceremonie
optimaal kan worden meebeleefd en dat uw betrokkenheid op een
bijzondere manier wordt ervaren.

Uw mogelijkheden:
• Integratie van LCD/LED schermen en projectieoplossingen
• Hoogwaardige systemen voor perfecte geluidsweergave
• Opname, archivering en indeling van spraak en muziek
• Videoregistratie van de gehele ceremonie of een deel daarvan
• Weergave van beeld en geluid in meerdere ruimtes
• Distributie van de video-opnames via internet
• Digitale verwelkoming en bewegwijzering (narrowcasting)
• Centrale bediening van alle apparatuur
• Opname en productie van een herinnerings-DVD

Weergave in meerdere
ruimtes

Versterking en opname geluid

Videoregistratie
& DVD productie

Verspreiding via internet

Intelligente
Informatiedistributie

Betrouwbare Elektrotechniek

Natuurlijk kunt u bij BIS ook terecht voor hoogwaardige huuroplossingen;
als u bijvoorbeeld eenmalig extra capaciteit nodig heeft. De oplossingen
van BIS zijn discreet. Daarnaast zijn onze professionals gepast gekleed
en doen zij op de achtergrond hun werk.

Meer informatie over onze mogelijkheden voor u?
Bel BIS: 0180 – 486777 of ga naar onze website.

BIS verzorgt ook het ontwerp van uw ruimtes

Amsterdam, Eindhoven, Ridderkerk - www.bis.nl - (+31) 0180 486777
Mechelen - www.bis.be - (+32) 015/287.487

