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Colofon  
De stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub)  is statutair gevestigd in Amsterdam, 
Ambonplein 73. 

Het kantooradres is 
Weerdsingel WZ 33 A 
3513 BC Utrecht 

Telefoon:  06 1291 7009  
E-mail:   contact@humanistischeuitvaart.nl 
Website:  www.humanistischeuitvaart.nl  

Aanvragen voor uitvaartbegeleidingen en andere diensten: 0900 900 50 30 (2 ½ cent per minuut)  

De stichting is opgenomen in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 3421 5046. 
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Vol energie vooruit!  
Bovenstaande twee z innen vormen de missie van de st icht ing.  'Wij '  z i jn al le  
humanistische uitvaartbegele iders (hubbers).  Na een onderzoek door studenten 
van de Univers iteit  voor Humanistiek (winter 2015-2016),  diepgaande discussies in  
de strategiegroep, in en met het  st ichtingsbestuur,  de regiobesturen, en 
vervolgens in de regionale werkgroepen en raad van toezicht is  deze missie in het 
verslagjaar 2017 tot stand gekomen. Hier staan we voor,  hier  wil len we aan werken 
tot  volle tevredenheid van de nabestaanden als  c l iënten en de uitvaartverzorgers 
als  verwijzers.  

Het  proces naar de totstandkoming van het Strategisch plan 2017-2020 gaf  
aanle iding kr it isch naar de organisat ie te k i jken en naar de werkwijzen binnen de 
organisat ie .  Wat bewust  buiten de discussies  is  gebleven, is het uitvoerende werk 
van de hubbers  voor de nabestaanden. Dit  i s  en bl i j ft  maatwerk en kan niet  
volgens een reeks van afspraken gebeuren. Bij  de discuss ies z i jn  soms 
ongemakkeli jke gevoelens van individuele hubbers naar boven gekomen, zi j  
voelden z ich niet meer thuis binnen de Hub.  Een ander effect was,  dat  door de 
samenwerking de regionale werkgroepen meer begr ip zi jn gaan opbrengen voor 
elkaar en daardoor het onderl inge vertrouwen tussen regio’s  onderl ing en tussen 
regio's en st icht ingsbestuur al leen maar groter is  geworden.  

Met deze posi t ieve ontwikkeling heeft  het st icht ingsbestuur het jaar 2017 
afges loten en gebruikt  als  het startpunt voor 2018. 

   

Wij, professionele vrijwillige sprekers bij uitvaarten, vinden dat 
ieder mens het recht heeft op een persoonlijk, respectvol en 
waardig afscheid van het leven.  

De humanistische waarden inspireren ons bij het schrijven van 
levensverhalen, het vormgeven aan uitvaarten en onze omgang 
met nabestaanden. 
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Dienstverlening  
Uitvaarten  
Onze uitvaartbegeleiders bieden over het algemeen aan met de nabestaanden mee te denken over 
de vorm en de inhoud van de totale uitvaartplechtigheid. Ook de uitvoering doen zij graag na overleg 
met de uitvaartverzorger in zijn geheel. Deze werkwijze is in de loop van de jaren zo ontstaan en 
geeft de mogelijkheid ons humanistische gedachtengoed in dit werk te leggen. Daarmee presenteren 
en profileren onze vrijwilligers zich als seculiere celebranten. Als hubbers vieren we het leven van de 
overledenen en geven aandacht aan het verdriet bij de nabestaanden en helpen hen bij het vinden 
van nieuwe wegen in hun verdere leven, een leven waarin iemand niet meer fysiek aanwezig is. 

Er zijn nog enkele vrijwilligers die zich beperken tot 
het schrijven en uitspreken van een in  memoriam. 
Daarnaast zijn er uitvaarverzorgers die vanuit een 
oogpunt van public relations of een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, een stempel willen 
blijven drukken op de plechtigheid. In de opleiding 
bereiden we de nieuwe vrijwilligers voor op het doen 
van de gehele plechtigheid. Met uitvaartverzorgers is 
en blijft overleg onontbeerlijk. In de gevallen dat 
nabestaanden ons rechtstreek benaderen, voelen we 
ons bijna verplicht aan de vraag en behoefte van hen 
te voldoen. Dat kan niet altijd. 

De Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub) is niet zeker van een vaste vraag naar onze 
dienstverlening. In sommige regio’s is er nog steeds groei, terwijl in andere delen van het land de 
vraag juist afneemt. Gemiddeld over het land stabiliseert de vraag en blijft de stichting haar diensten 
aanbieden zonder in financiële problemen te komen voor wat betreft de landelijke ondersteuning. 

Aantal uitvaarten totaal 

Jaar Aantal Ontwikkeling 
2014 1 465 - 04,8 % 
2015 1 614 + 10,2 % 
2016 1 677 + 03,9 % 
2017 1 640 -  02,2 % 
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Per regio 

Aantallen per regio 2014 2015 2016 2017 Aandeel 
totaal 2017  

Ontwikkeling  
2016  2017 

Groningen 1 33 70 96 184 11,2 % + 91,7 % 
Fryslân 520 590 607 655 39,9 % + 07,9 % 
Drenthe-Overijssel-Flevoland 166 168 178 157 9,6 % -  11,8 % 
Midden-Nederland 305 348 343 253 15,4 % -  26,3 % 
Noord- en Zuid-Holland 2 98 81 66 51 3,1 % -  20,3 % 
Zeeland 89 73 80 69 4,2 % -  13,8 % 
Brabant 3 13 26 37 28 1,7 % -  24,3 % 
Limburg 242 260 272 243 14,8 % -  10,7 % 

 

Ontwikkeling per regio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van totaal 2017 

 

 

  

                                                           
1 Actief vanaf 14 maart 2014 
2 De regio’s Noord-Holland en Zuid-Holland zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. De cijfers van de voorgaande 
jaren zijn geconsolideerd weergegeven.  
3 De regio Noord- & Zuid-Holland heeft 4 uitvaarten voor de regio Brabant uitgevoerd. Deze uitvaarten zijn 
meegenomen in het totaal van de regio Brabant.  
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Gesprekken-bij - leven 
Gesprekken-bij-leven voeren onze vrijwilligers met personen die het verhaal over hun leven en/of 
hun wensen ten aanzien van de inhoud en vorm van hun uitvaart, vast willen leggen. Het gaat vaak 
om mensen die bijvoorbeeld redelijk alleen in de wereld staan en niemand hebben die hun 
levensverhaal ooit zal vertellen. Of mensen die een bijzonder levensverhaal hebben, dat weinigen 
kennen. De gesprekken vinden plaats op momenten dat er nog geen zicht is op een levenseinde of 
juist met mensen die terminaal zijn. Deze gesprekken hebben duidelijk een andere karakter dan de 
gesprekken met nabestaanden.  

Het gesprek-bij-leven beschouwen wij als een afzonderlijke en afgesloten dienstverlening. In de 
gevallen dat er redelijk snel een uitvaartplechtigheid op volgt, zal het bestuur van de regionale 
werkgroep hier in de facturering rekening mee houden. 

In ons opleidingstraject is een dagvullende workshop opgenomen om de nieuwe uitvaartbegeleiders 
hiervoor toe te rusten. Ook ervaren collega’s kunnen aan deze workshop deelnemen. 

Aantal gesprekken-bij-leven 

Jaar Aantal Ontwikkeling 
2014 57  
2015 88 + 54,4 % 
2016 41 -  46,6 %  
2017 34 -  17,1 % 
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Uitvaartverzorgers  
Uitvaartenverzorgers zijn de mensen die voor het overgrote deel nabestaanden verwijzen naar onze 
dienstverlening. De uitvaartverzorgers zijn daarmee een belangrijke doelgroep in ons werk. Wanneer 
een van de grote aanbieders in uitvaartland uit concurrentieoverwegingen het beleid verandert rond 
de uitvoering van uitvaarten (met name het zelf spreken bij de uitvaart),  dan merken wij dat in het 
verminderde aantal aanvragen. Dat veranderde beleid heeft zijn uitwerking in het minder 
uitbesteden – de uitvaartverzorger dient ook de inhoud van de uitvaartplechtig voor zijn of haar 
rekening te nemen – of een vertrouwde relatie is vervangen door een andere uitvaartverzorger die 
onze dienstverlening niet kent.  

De concurrentie in de branche is groot. Het vraagt van ons om alert te zijn op de ontwikkelingen en 
zichtbaar én beschikbaar te blijven voor een groeiende groep verwijzers.  

Een uitvaartverzorger die de nabestaanden naar ons verwijst, bouwt op onze kwaliteit. Bij gemaakte 
fouten worden zij erop aangesproken. Uitvaartleiders willen vaak ook een goede match tussen de 
nabestaanden en de hubber, bellen rechtstreeks met de 
hubber of vragen de coördinator van de Hub om een 
vrijwilliger met bepaalde kenmerken. We prijzen ons 
gelukkig met het feit, dat onze begeleiders zich bij 
nabestaanden goed kunnen aanpassen om aan te 
sluiten bij de gewenste dienstverlening. 

Er is veel aandacht voor de samenwerking met de 
uitvaartverzorger bij een uitvaart als onderdeel van het 
ambassadeurschap: 

 wie neemt welke rol op zich;  
 contact voor en na een uitvaart;  
 toezenden van nieuwsbrieven;  
 honoreren van voorkeur voor een spreker;  
 evaluaties;  
 persoonlijk contact buiten een uitvaart om. 

De laatste jaren komen wij regelmatig tegen, dat uitvaartverzorgers bezwaar maken tegen het feit 
dat wij ons 'uitvaartbegeleider' noemen. Kleine uitvaartondernemingen, met name waar het gaat om 
zzp’ers, gebruiken nu ook de term uitvaartbegeleiding om zich te onderscheiden. Al vele jaren dekt 
de term uitvaartbegeleiding de lading van ons werk. De term is door al onze voorgangers in de 
toenmalige regionale werkgroepen uitvaartbegeleiding gebruikt en is onderdeel van de naam van de 
stichting die in oktober 2004 hiervoor in het leven is geroepen. Ook ten aanzien van de 
Belastingdienst (hierover verder in het verslag meer) geeft de benaming meer zwaarte. Het 
stichtingsbestuur houdt daarom vast aan 'uitvaartbegeleiding'. 

Uitvaartondernemers en – verzorgers 

 2015 2016 2017 
Uitvaartondernemers en –verzorgers totaal 4 1 125 1 106 1 061 
Uitvaartondernemers en –verzorgers die van 
onze diensten gebruik maken 

302 306 293 

Aanvragen via uitvaartondernemers en          
–verzorgers in % 

73,1 77,1 88,9 

Aanvragen rechtstreeks door nabestaanden 
in % 

26,9 22,9 11,1 

                                                           
4 Dit zijn schattingen. 
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Onze dienstverlening 
Het stichtingsbestuur rekent erop dat iedere hubber in staat is het volledige dienstenpakket aan te 
bieden. Hier is onze opleiding op ingericht. Wat er gedaan wordt tijdens een uitvaartplechtigheid is 
uiteraard afhankelijk van de vraag van de nabestaanden en/of de uitvaartverzorger. In de tabel 'Inzet 
hubber' staat een cijfermatig overzicht. Niet elke regio houdt deze inzet bij. Afspraak is dat dit met 
ingang van het jaar 2018 wel gebeurt. 

Een overzicht van wat de hubbers onder andere doen: 
 interviewen, schrijven en uitspreken van het in memoriam  
 adviseren over de te gebruiken muziek 
 opstellen van het programma 
 overleggen met de uitvaartverzorger 
 toepassen van rituelen tijdens de plechtigheid 
 het verbinden van de verschillende onderdelen van de 

plechtigheid, zoals het aankondigen van muziekstukken en 
andere sprekers 

 gesprekken-bij-leven 
 meewerken aan een uitvaartplechtigheid met een religieus karakter 
 uitvaarten van stille baby's (vroeggeboortes, voor of kort na de geboorte overleden) 
 uitvaarten van baby's en kinderen.  
 uitvaarten na zelfdoding, na ongeval, verslavings- of psychiatrische problematiek, geweld of 

andere niet natuurlijke doodsoorzaken 
 as verstrooien 
 helpen bij het schrijven van een in memoriam 

Nabestaanden willen een eerlijk verhaal over de overledene. Onze uitvaartbegeleiders willen niets 
minder, met respect voor ieders keuzes die in het leven zijn gemaakt. Dat vraagt soms om 
uitgebalanceerde teksten. Dat is een van de krachten van ons werk.  

Totale dienstverlening in ci j fers  
Uitvaarten  

 2015 2016 2017 
Aangevraagd 1 635 1 713 1 676 
Uitgevoerd 1 614 1 677 1 640 
Doorverwezen naar andere regio 11 16 9 
Doorverwezen naar niet-hubber 0 0 0 
Geen spreker beschikbaar 0 10 23 
Teruggetrokken 10 10 4 
Overige dienstverlening    
Gesprek-bij-leven 5 50 28 34 
Voorgesprek 6 7 38 13 3 
Hulp-bij-schrijven 4 2 0 
Overige 1 2 0 

 

                                                           
5 Gesprek-bij-leven is een gesprek met een cliënt zonder dat er een uitvaart in het vooruitzicht ligt. 
6 Voorgesprek is een gesprek met een iemand die terminaal is. 
7 Niet elke regionale werkgroep maakt een onderscheid in de begrippen 'voorgesprek' en 'gesprek-bij-leven'. 
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Vorm  
(in % uitgevoerde uitvaarten) 

 2015 2016 2017 
Begrafenis 18,7 18,2 14,0 
Crematie 80,6 81,6 76,2 
Anders 8 of niet bekend    0,7 0,2 9,8 

 
Inzet hubber  
(in % uitgevoerde uitvaarten)  

 2015 2016 2017 
Alleen in memoriam uitgesproken 7,4 10,9 6,1 
Meer gedaan dan alleen in memoriam 
uitspreken 

41,2 39,1 82,6 

Niet bekend 9 51,4 50,0 11,3 
 
   

                                                           
8 Bijvoorbeeld een urnbijzetting. 
9 Vanaf 2018 houden alle regio's de inzet bij. 
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Bestuur  
Samenstel l ing  
Het verslagjaar startte met een compleet bezet bestuur. Lidwien van der Hoff begon per 1 januari als 
penningmeester. Zij deed eveneens de financiële administratie voor de stichting. In mei trad 
Wolter Koster uit het bestuur. Hij had er twee termijnen van drie jaar opzitten, het statutaire 
maximum voor een lid van het stichtingsbestuur. Het bestuur heeft in september op gepaste wijze 
afscheid van hem genomen. Voor de vacature van algemeen bestuurslid heeft het stichtingsbestuur 
nog geen kandidaat gevonden. 

Eind juni deelde Lidwien het bestuur mee zich verkeken te hebben op de zwaarte van het werk en de 
verantwoordelijkheid binnen het stichtingsbestuur. Per 1 juli trad zij uit het bestuur. Met een 
persoonlijk bezoek heeft de voorzitter Lidwien bedankt voor haar inzet. 

Dankzij het netwerk van een van onze vrijwilligers kon in september een nieuwe penningmeester 
aantreden: Diederik van Essel. Omdat intussen op freelance basis een financieel administrateur was 
aangetrokken, houdt Diederik zich uitsluitend bezig met beleidszaken en houdt hij toezicht op de 
uitvoering van het beleid.  

Eind 2017 bestond het stichtingsbestuur uit de volgende leden: 

 Portefeuille Regio 
 Coby Molenaar voorzitter Noord- & Zuid-Holland en Fryslân 
 Diederik van Essel penningmeester Drenthe/Overijssel/Flevoland (DrOFl) 

en Midden-Nederland 
 Hennie Stempher secretaris Limburg en Zeeland 
 Korry Spiekstra kwaliteit en opleiding  Groningen en Brabant  
 vacature algemeen bestuurslid  

 

Vergaderingen  
Het stichtingsbestuur kwam acht maal in vergadering bijeen. De reguliere vergaderingen werden 
gehouden in het landelijk kantoor van het Humanistisch Verbond (HV) in Amsterdam. Deze locatie 
geeft gelijk de gelegenheid contacten te onderhouden met medewerkers van het HV. Veel 
voorbereidend werk gebeurt telefonisch en vooral via de e-mail. 

Voorbeelden van de onderwerpen die een of meerdere malen ter sprake zijn gekomen, zijn: 
 werving bestuursleden (algemeen bestuurslid en penningmeester) 
 Strategisch plan 
 aanpassing vrijwilligersovereenkomst 
 jaarstukken 2016 
 themadag: onderwerp, locatie en evaluatie 
 besturendagen: agenda en nabespreking 
 verhuizing HV-kantoor en daarmee de werkplek van onze kantoormedewerkers en de 

vergaderlocatie 
 nieuwe locatie voor onze kantoormedewerkers 
 achtervang voor medewerker Anne-Greet van Rootselaar 
 bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
 public relations 

o vernieuwen van de website 
o dienstenportal van het HV 
o deelname aan landelijke beurzen 
o adverteren in (vak)bladen 
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 financiën  
o landelijke invoering van het systeem i-Muis voor de financiële administratie 
o btw-vrijstelling voor de stichting 
o aangifte vennootschapsbelasting 
o begroting 2018 

 opleiding 
o werving en selectie nieuwe trainer 
o nieuwe begeleiders voor de workshops behorende bij de opleiding 

 

Strategisch plan 2017 – 2020 
De aanleiding tot het opstellen van een strategisch plan voor de stichting was het onderzoek van 
studenten van de Universiteit voor Humanistiek dat begin februari 2016 door de betrokken 
studenten is gepresenteerd. Het rapport had de intrigerende titel:  
 
 Samenwerken aan een strategisch beleidsplan met ruimte voor eenheid én diversiteit. 

In 2016 is een groep vrijwilligers uit de stichting aan het werk gegaan en heeft een conceptplan aan 
het stichtingsbestuur voorgelegd. Het stichtingsbestuur op zijn beurt is hierover in gesprek gegaan 
met de regionale besturen en de raad van toezicht. Zowel de regionale besturen als de raad van 
toezicht schaarden zich achter het strategisch plan en het daaruit voortvloeiende actieplan. In de 
bestuursvergadering van juni 2017 stelde het stichtingsbestuur het plan vast. De nieuwe missie voor 
de stichting en zijn vrijwilligers staat in de inleiding van dit jaarverslag.  

Uit het strategisch plan is een actieplan gedestilleerd. Vanuit het actieplan en de bevoegdheden-
matrix heeft het stichtingsbestuur een begin gemaakt met de vernieuwing van de statuten en het 
reglement regionale werkgroepen. Ook de website was duidelijk aan vernieuwing toe (lees meer 
hierover in het hoofdstuk 'Public relations'). 

Voor de statuten hebben de wijzigingen op de eerste plaats een actualiserend karakter en kijken 
stichtingsbestuur en de raad van toezicht naar de organisatie van het toezicht en taken en 
bevoegdheden. In het reglement regionale werkgroepen wil het stichtingsbestuur de mogelijkheid 
van sancties opnemen. De besturen van de regionale werkgroepen voeren afgesproken beleid uit 
waarvoor het stichtingsbestuur wettelijk aansprakelijk is, maar onvoldoende juridische 
mogelijkheden heeft de regiobesturen hierop aan te spreken.  

Het plan gaat over eenheid in beleid en beleidsuitvoering aan de ene kant. Aan andere kant blijft het 
werk van uitvaartbegeleiding zelf een zaak voor de individuele hubber. Onze missie en de kwaliteit 
staan dan voorop. 
Een van de uitvloeiselen van het streven naar eenheid is de ingezette harmonisatie van de regionaal 
toegepaste tarieven. Een ander aspect is het meer zoeken naar samenwerking tussen de regio's. Het 
valt niet mee steeds weer nieuwe mensen te vinden voor de verschillende, toegevoegde functies in 
de regio's en in het stichtingsbestuur. Samenwerken met andere regionale werkgroepen en 
samengaan van regionale werkgroepen zou wel eens de oplossing kunnen zijn om de bestuurlijke 
druk in de stichting te verlagen. 

Een belangrijke stap naar eenheid is, dat de financiële administratie van de stichting en de regio's in 
één integraal systeem is gekomen: i-Muis.  

De bespreking van het strategisch plan heeft in de gehele organisatie plaats gevonden, iedereen 
heeft zijn of haar zegje erover kunnen doen. Het stichtingsbestuur constateert dat voor sommige 
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vrijwilligers het plan te ver gaat en bij anderen juist niet ver genoeg. Enkele vrijwilligers hebben 
daarom de stichting helaas verlaten. 

Btw-vrijstel l ing 
In 2005 heeft de Belastingdienst de stichting per brief laten weten, dat zij vrijgesteld is van btw-
afdracht. Het stichtingsbestuur ontving geluiden dat het niet afdragen van btw over onze 
dienstverlening niet meer toegestaan zou zijn. Deze stellingname werd gebaseerd op onder andere 
een uitspraak van het Hof van Leeuwarden uit 2012. Er zou zelfs een grote navordering met boete 
kunnen volgen voor niet afgedragen btw. 

Het stichtingsbestuur heeft hierover advies gevraagd aan EFK Belastingadviseurs in Alkmaar. De 
vraag was: geldt de vrijstelling nog voor de stichting en wanneer zou de btw-verplichting ingaan? 

De adviseur kwam na onderzoek tot de conclusie dat de vrijstelling voor stichting nog steeds geldig is 
en niet met terugwerkende kracht ingetrokken zou worden. De vrijstelling is in 2005 verleend op 
grond van het feit dat de stichting een sociaal culturele instelling is. Dat wil zeggen diensten verleent 
door vrijwilligers, de diensten voor iedereen toegankelijk zijn en de stichting geen winstoogmerk 
heeft. Wat ook meespeelt is, dat de stichting een levensbeschouwelijke achtergrond heeft en de 
vrijwilligers tijdens een uitvaartplechtigheid meer doen dan alleen een in memoriam of necrologie 
uitspreken.  

Weliswaar heeft de stichting soms een batig saldo op de jaarrekening. Deze bedragen worden binnen 
de stichting ingezet ten bate van het werk ofwel geïnvesteerd zoals in de nieuwe website.  

De adviseur zag dat het batig saldo over het jaar 2016 groter was dan € 15.000. Dit is de bovengrens 
voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Dat had de stichting uiterlijk 1 juli moeten 
melden aan de Belastingdienst. Het was inmiddels september. Het stichtingsbestuur was zeer 
verrast, omdat het niet op de hoogte was van deze regel. Wanneer de stichting voor 1 juli de 
Belastingdienst op de hoogte had gesteld van het grote, batige saldo over 2016 hadden de kleinere 
batige saldi en de negatieve saldi uit de vier voorgaande jaren kunnen voorkomen, dat de stichting 
vennootschapsbelasting zou moeten betalen. Eind 2017 heeft het stichtingsbestuur aangifte gedaan 
ter zake van de vennootschapsbelasting. Het is een duur leermoment geweest. 

Tot verrassing van het stichtingsbestuur vroeg de Belastingdienst in november informatie over het 
werk van de stichting in verband met de ooit afgegeven btw-vrijstelling. De adviseur van EFK heeft 
namens het stichtingsbestuur geantwoord. Van de Belastingdienst was eind december 2017 nog 
geen reactie binnen anders dan dat die pas in 2018 zou komen, want de casus is overgedragen aan 
het Ministerie van Financiën. 

Overleggen 
Werving,  selectie,  opleiding en stage 
In het verleden overlegde het stichtingsbestuur zowel met de intakers als met de trainers in aparte 
bijeenkomsten. Deze overleggen zijn vanaf 2017 samengevoegd in het overleg werving, selectie, 
opleiding en stage. Nu praten intakers en trainers rechtstreeks met elkaar. Er heeft eenmaal zo'n 
overleg plaatsgevonden op initiatief van het bestuurslid Kwaliteit & Opleiding.  

Penningmeesters   
De regiopenningmeesters, de penningmeester van de stichting en de financiële administrateur 
komen jaarlijks bijeen om afspraken te maken over de uitvoering van het financiële beleid en de 
financieel-administratieve handelingen. Het overleg heeft in 2017 twee maal plaats gevonden. De 
regiopenningmeesters zijn verder ingewijd in i-Muis. 
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Raad van toezicht   
Het stichtingsbestuur kwam in 2017 drie maal samen met de leden van de raad van toezicht. De 
jaarstukken over 2016 kwamen aan de orde, het strategisch plan, de begroting voor 2018 en de 
organisatie van het toezicht in de stichting. Was er in 2014 nog duidelijk verschil van mening over 
deze rol en de praktische uitwerking ervan, drie jaar later waren deze verschillen zo klein dat 
gesproken kan worden van consensus. De rol die de raad voor zichzelf ziet, is toezicht op hoofdlijnen 
van het algemeen beleid; toezicht op het financiële reilen en zeilen van de stichting en arbitrage bij 
geschillen en verstoorde verhoudingen. De raad van toezicht moet een onafhankelijke positie en rol 
krijgen binnen de structuur. Het stichtingsbestuur gaat verder aan de slag met het aanpassen van de 
statuten en het reglement, waaraan de raad een bijdrage zal leveren. 

Personele zaken 
Professionele medewerkers 
Het stichtingsbestuur werd in 2017 bijgestaan door de professionele medewerkers: 

 Anne-Greet van Rootselaar, administratief medewerker 9 
 Sabina Rietveld, stagiaire voor de communicatie 10 
 Mariëtte Osinga, adviseur communicatie 
 Johan Verheggen, financieel administrateur sinds juli 2017 

Na de afronding van het boekjaar 2016 heeft het stichtingsbestuur op zijn verzoek afscheid genomen 
van Gerard Mustert vele jaren als toegewijd financieel administrateur. Het stichtingsbestuur heeft 
Gerard tijdens een huisbezoek persoonlijk bedankt voor zijn inzet en hem een aandenken 
overhandigd. 

De werkzaamheden van Anne-Greet, Mariëtte en Sabina werden uitgevoerd op het HV-kantoor aan 
de Weteringschans in Amsterdam. Johan werkt vanuit zijn woonplaats Witmarsum. In april verhuisde 
het HV-kantoor naar het Ambonplein 73 in Amsterdam. Deze locatie bood onze medewerkers niet de 
gezonde werkplek die verwacht zou mogen worden. Het ging dan over de hoeveelheid licht van 
buiten en de luchtverversing. Regelmatig gingen zij voortijdig naar huis of bleven thuis werken. De 
medewerkers zochten met instemming van het stichtingsbestuur een andere locatie. Deze werd 
gevonden in het pand van de 'Klompenfabriek' aan de Weerdsingel WZ 33 A in Utrecht. In de loop 
van december zijn de medewerkers er heen verhuisd. 

Vrijwi l l igers 
Overzicht van vrijwilligers in het land 

 01-01-2016 01-01-2017 31-12-2017 
Totaal 162 140 132 
Actieve uitvaartbegeleiders 127 111 109 
Niet-actieven 18 22 12 
Coördinatoren 26 27 25 
Bestuursleden 36 33 24 
Bestuursleden-niet-uitvaartbegeleiders 14 14 14 
Leden met meer functies 45 53 38 
Mutaties 2017:    
Begonnen  5 10 
Gestopt 11  28 22 

 

                                                           
10 Deze medewerkers zijn tevens uitvaartbegeleider in hun regio. 
11 Redenen: leeftijd; te weinig uitvaarten, zelfstandig spreker geworden; in goed overleg met het bestuur; 
andere persoonlijke redenen. 
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Waardering  
Het totaal aantal vrijwilligers daalt al enkele jaren. Dit heeft ook te maken met de hoeveelheden 
uitvaarten die tot 2014 daalden. Maar dan nog doen minder vrijwilligers nagenoeg dezelfde 
hoeveelheid werk. Het stichtingsbestuur spreekt hiervoor haar grote waardering uit.  

Omgekeerd heeft het stichtingsbestuur de regiobesturen gevraagd hoe zij het werk van het 
stichtingsbestuur en de medewerkers waarderen. De reacties waren positief en geven blijk van een 
goede samenwerking als dat nodig is. 
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Kwaliteit & Opleiding 
Intake  
De werving van uitvaartbegeleiders is geen sinecure. Hoewel de belangstelling over het algemeen 
groot genoeg is, haken mensen af na ontvangst van het informatiepakket en komt slechts een klein 
deel door de intakeprocedure en volgt de opleiding. De belangstelling wisselt per regio. De regio 
Limburg bijvoorbeeld heeft al jaren een tekort aan vrijwilligers om de werkdruk te verlagen. Er is een 
inlegvel gemaakt voor de werving van vrijwilligers voor de Hub. Dit inlegvel gaat in de algemene 
folder en wordt uitgegeven aan mensen die belangstelling tonen voor het doen van ons werk. 

Opleiding  
In het verslagjaar is in het voorjaar en in het najaar de opleiding georganiseerd. Als locatie was 
gekozen voor Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De opleiders en cursisten waren heel lovend 
over deze accommodatie en de geboden faciliteiten. Voor de nieuwe hubbers is in het voorjaar de 
workshop Rituelen en symbolen gegeven en in het najaar de workshop Gesprek-bij-leven.  

Dit jaar is de opleiding voor het eerst geheel uitgevoerd met eigen mensen. Tot en met 2016 waren 
steeds docenten van de Universiteit voor Humanistiek bij de opleiding betrokken. Helaas vertrok een 
van de twee nieuwe opleiders in juni uit de stichting om voor zichzelf als uitvaartspreker te beginnen. 
Nog net op tijd voor de najaarsopleiding lukte het een opvolger aan te stellen.  

De evaluaties die de cursisten afgeven, laten zien dat keuze voor alle opleiders de juiste is geweest. 
De beoordeling voor beide opleidingen en de trainers was een 9. 

 

 

 

 

 

Werving en opleiding sprekers 

 2015 2016 2017 
Belangstellenden 102 101 82 
Intakegesprekken 28 37 34 
Snuffelstage 7 11 11 
Toegelaten tot beginnerscursus 12 15 18 
Cursus voltooid, stage begonnen 9 15 17 
Stage voltooid, als spreker toegelaten 10 4 7 
Opleiding afgebroken op initiatief cursist  1 0 1 
Opleiding afgebroken op initiatief regionaal bestuur  1 1 5 

 

  

Enkele opmerkingen van cursisten: 

'Beide docenten zijn zeer gedreven en zorgvuldig. Heel veel van ze geleerd.' 

'Levendige en betrokken ervaringsdeskundigen. Weten beiden de leerstof 
helder over te brengen.' 
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Kwaliteitsborging  
Intervisie is een belangrijk instrument om in collegiaal verband de kwaliteit van ons werk te 
bespreken. In de meeste werkgroepen zijn kleinere intervisie groepen geformeerd, die een aantal 
malen per jaar samenkomen. Voor het houden van intervisie zijn verschillende methodes bekend. 

Een andere methode voor kwaliteitsborging is het spiegelen: een collega bezoekt de uitvaart die een 
andere collega uitvoert. Deze methode is in 2017 47 maal toegepast. Eén regionale werkgroep kent 
'peer-review-groepen'. Deze werkwijze kent eenzelfde opzet als het spiegelen maar dan met vaste 
koppels. 

Vier regionale werkgroepen maken gebruik van een evaluatieformulier. Nabestaanden hebben via dit 
formulier geen klachten ingediend. Buiten dit formulier zijn er acht klachten binnengekomen. 

De ontvangen klachten waren verschillend van aard. Daar waar klachten binnen gekomen zijn, 
hebben de regiobesturen de klachten onderzocht en besproken met de hubber en de nabestaanden 
of de uitvaartverzorger. Elke klacht is ook een leermoment. 

Intervisie en bijscholing 

 2016 2017 
Aantal intervisiebijeenkomsten 36  41 
Gemiddeld aantal deelnemers per bijeenkomst 8,7 8,9 
Aantal leden dat (zo goed als) nooit deelneemt 19 3 
Aantal door de regio georganiseerde trainingen 11 7 
Aantal hubbers aan trainingen (gemiddeld) 15 16 

 

Kwaliteitsborging 

 2016 2017 
Aantal uitvaarten dat door een collega werd beoordeeld 12 40 47 
Regio's die evaluatieformulier gebruiken  4 4 
Aantal klachten via evaluatieformulier 1 0 
Aantal malen dat nabestaanden of uitvaartverzorgers uit 
eigen beweging klaagden (dus niet via een 
evaluatieformulier) 

1 8 

Aantal malen dat een collega gebruik heeft gemaakt van een 
interne klachtenprocedure of van de vertrouwenspersoon 13 

- 0 

 

  

                                                           
12 Regio DrOFl (Drenthe-Overijssel-Flevoland) heeft peer-review-groepen; In de regio Fryslân beoordelen 
collega’s elkaar regelmatig. 
13 Nieuwe registratie 
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Themadag  
Dit jaar is gekozen voor een echt inhoudelijk thema voor de jaarlijkse, landelijke themadag, dit keer 
in De Meern op zaterdag 4 november. "Compassie, kernwaarde in het persoonsgericht gesprek" 
stond centraal. 

"De dood, ongeacht hoe je je tot de overledene hebt 
verhouden tijdens het leven, betekent het ultieme verlies 
voor wie achterblijft. Zulk verlies, verlies van 
onbestaanbare omvang, vraagt compassie. 
Vanuit empathie, het inlevingsvermogen, kunnen we de 
ander tonen dat we meevoelen, meeleven en willen we er 
voor een ander zijn. Compassie tonen in een 
persoonsgericht gesprek is troostend, weten we. Maar wat 
is compassie nu eigenlijk precies en wat houdt 
compassievol gedrag in? Wat is het verschil tussen 
compassie en empathie? Waarom is meeleven iets anders 
dan medelijden hebben? Wat zijn valkuilen bij compassie 
en waarom is het ontbreken van compassie zo erg?" Aldus 
de uitnodiging. 

Onderzoeker Margreet van der Cingel promoveerde 
destijds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de 
filosofie op het thema Compassie. Vanuit haar loopbaan 
heeft zij zich in diverse functies zoals verpleegkundige, 

manager, gezondheidswetenschapper en docent een visie gevormd op zorg in onze samenleving. 
Zorg door professionals, zorg door naasten en zorg voor elkaar als maatschappelijk fenomeen. In 
haar promotiestudie werd daarbij onomwonden duidelijk hoe goede zorg aan eenieder die verlies 
meemaakt, samenvalt  met compassie. 

In het ochtenddeel gaf zij een college over het onderwerp. Van der Cingel omschreef het zo:  

Theoretische/Filosofische beschouwing: 
 leed doet compassie ontstaan 
 inlevingsvermogen (empathie) is nodig 
 compassie is een emotie, emotie bestaat uit samengaan van gevoel, gedachte en gedrag 
 compassie is gebaseerd op het goede willen doen voor de ander 
 compassie is geen oordeel over de ander hebben 
 compassie geeft erkenning aan leed 

Medeleven: alleen wanneer je de ander en diens beleving volledig centraal stelt. 

Medelijden: 
 je op de ander neerkijkt 
 je er ijdel van wordt omdat je zo goed bent 
 je er misbruik van maakt 

Het college bevatte een fragment uit de Engelse film "Wit"(=gevatheid) van 2001. 
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Compassie heeft zeven dimensies bij verlies en rouw: 
 aandacht: toenadering op basis opmerkzaamheid 
 actief luisteren: het verhaal horen 
 leed benoemen: aangeven (in woord en gebaar) dat het erg is 
 betrokkenheid: bewogenheid tonen 
 helpen: anticiperen op hulpvraag 
 aanwezigheid:  emotioneel en fysiek present zijn 
 begrip: via inlevingsvermogen emoties van de ander duiden  

Voor compassie is nodig: 
 opmerkzaamheid:  

o gevoelig zijn voor signalen van de ander 
 persoonlijke nabijheid: 

o elkaar kennen als unieke persoon 
o beleving en ervaringen delen 

 professionele nabijheid: 
o Als zorgverlener emoties tonen in reactie op leed weerspiegelt de emoties van de 

ander. Dit geeft erkenning. 

Bovenstaande opsommingen komen uit de PowerPointpresentatie van Van der Cingel. De volledige 
presentatie is beschikbaar.  

Na de lunch is een workshops verder op het onderwerp ingegaan, waarna een plenaire afsluiting 
volgde. 

Ruim veertig collega's bezochten de themadag. 
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Public Relations 
De beste public relations voor ons werk is een goed afscheid voor de nabestaanden en hun gasten. 
Van enkele tot soms een paar honderd toehoorders zien ons als humanistische uitvaartbegeleiders 
aan het werk om het leven van de overledene te vieren en aandacht te hebben voor het verdriet van 
de nabestaanden en voor hun verdere leven zonder de overledene. Echter, mensen hebben ons niet 
zo vaak nodig. Door de hectiek na een overlijden ligt ons werk te ver in het geheugen als we al in dat 
geheugen zitten. Soms worden we teruggevraagd en dat geeft een goed gevoel. De waardering van 
de nabestaanden is hoog, het levert ons helaas geen bergen met werk op. 

Naamsbekendheid  
De Humanistische Uitvaartbegeleiding en de hubber moeten gekend zijn bij de uitvaartverzorger die 
naar ons verwijst of bij de nabestaanden die ons werk of een hubber persoonlijk kennen. Hoe doe je 
dat? Een simpele vraag, moeilijk te beantwoorden voor een kleine organisatie als de stichting Hub en 
haar vrijwilligers.  

We blijven streven naar grotere naamsbekendheid en betere zichtbaarheid. Een kwart van de 
uitvaartverzorgers kent ons en waardeert onze bijdrage aan een goed en waardig afscheid. Het 
aantal zelfstandige werkende uitvaartverzorgers in Nederland neemt toe. Wij worden echter niet 
met een vergelijkbare toename van aanvragen voor uitvaartbegeleiding geconfronteerd. De landelijk 
werkende uitvaartbedrijven hebben met de toenemende concurrentie ook andere zorgen, dan het 
inschakelen van een hubber. 

Het idee was te gaan adverteren in de landelijk verschijnende bladen van de uitvaartbranche. We 
begeven ons dan wel in het commerciële circuit. 'Doe dat niet!', kregen we van onze 
belastingadviseur te horen. 'Je gaat je dan als een commerciële onderneming gedragen en dat heeft 
bijvoorbeeld consequenties ten aanzien van btw-afdracht.' Het stichtingsbestuur concludeerde 
daarom geen stand meer te hebben op de grote beurs van de uitvaartbranche in Gorinchem.  

Niet iedere hubber voelt zich in staat 'de boer op te gaan' en bezoeken bij uitvaartverzorgers af te 
leggen en zichzelf en ons werk voor te stellen. Enkele regiobesturen organiseren bijeenkomsten voor 
uitvaartverzorgers. Eén regio ontwikkelt een applicatie voor de smartphone van de 
uitvaartverzorgers om ons snel te kunnen bereiken. 

Resultaten   
Het lukte half december een direct contact te hebben met een landelijk werkende uitvaart-
onderneming. Samen met twee hubbers uit de regio Noord- & Zuid-Holland waren twee leden van 
het stichtingsbestuur te gast bij Monuta Rotterdam. Bekendheid met ons werk en met onze 
vrijwilligers bleek hier het gemis. Voor beide zijden leverde de ontmoeting verhelderende informatie 
op en het contact zal in het nieuwe jaar voortgezet worden. 

Glossy  
Er was tot nu toe een klein budget voor advertenties. De laatste jaren is dit budget besteed aan 
beursdeelname. Het afgelopen jaar kregen we contact met iemand die een 'glossy' wilde uitgeven. 
Daar wilden we wel een advertentie in plaatsen, mits we ook ruimte voor een redactioneel artikel 
kregen. De glossy 'LATER als ik dood ben', kwam in oktober uit. Het resultaat van onze uitingen viel 
tegen: de advertentie stond er niet in, het redactionele artikel viel tegen en in het colofon stond het 
Humanistisch Verbond als afzender in plaats van onze stichting. 
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Beurzen   
Successen waren twee landelijke 
beurzen. De Libelle Zomerweek in 
mei in Almere en de 50-Plus Beurs 
in september in Utrecht leverden 
vele mooie contact-momenten en 
gesprekken op. Tijdens de Libelle 
Zomerweek bleek ons 
standmateriaal niet meer bij-de-
tijd. Op de 50-Plus Beurs 
presenteerden we in elk geval onze 
nieuwe banners. De voorbereiding 
van beide weken was intensief; de 
mensen die een dag op deze 
beurzen stonden, waren aan het 

eind van de dag zelf ook beurs. Het doel was wel bereikt: contacten met mensen, zichtbaar zijn en 
naamsbekendheid creëren. In 2018 weer!  

Tijdens de 50-Plus Beurs deelden we 
onze stand enkele dagen met het 
Steunfonds Humanisme. Een goede 
combinatie van beide humanistische 
diensten. Humanitas was enkele uren 
in de stand aanwezig om haar dienst 
'steun bij rouw' in het daglicht te 
zetten.  

 

 

Beste reclame  
De beste reclame die we als hubber krijgen is, wanneer we bij de mensen die ons werk zien en horen 
een meer dan goede indruk achterlaten. Het resultaat is dat mensen ons terugvragen; dat mensen de 
nabestaanden vragen: 'Hoe zijn jullie aan die spreker of spreekster gekomen?'; dat de 
uitvaartverzorger onze collega om zijn of haar visitekaartje vraagt; dat men na de plechtigheid ons 
aanspreekt en bijvoorbeeld vraagt: 'Bent u familie?' of 'Hoe lang kent u de familie al?' 

Iedere hubber is een ambassadeur van onze stichting, maar vooral een ambassadeur van ons werk 
als uitvaartbegeleider. 

Website   
Ingegeven door de vele gesprekken over het strategisch plan ontstond de behoefte onze website 
opnieuw op te zetten en in te richten. In de zomer voerde het stichtingsbestuur gesprekken met 
potentiële bouwers. Gekozen is voor het Friese bureau De Staat van Creatie. In diverse gesprekken is 
tot een opzet gekomen en bouwde het bureau aan de site. Het vullen met teksten en beeldmateriaal 
is een vak op zich. Onze drie kantoormedewerkers hebben vele uren gestoken in deze klus. De wens 
is dat onze site hoog in de zoekresultaten komt te staan. Dat vraagt om de juiste woorden, daarvoor 

Zomerweek: Wieke de Vries (links) in gesprek; Renate Schapendonk staat klaar 
om een gesprek aan te knopen. 

Onze stand op de 50 Plus Beurs (met de nieuwe banner) 
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is extern advies gevraagd. De voorpresentatie op de najaarsbesturendag en de themadag leverde 
positieve reacties op. We konden gemotiveerd verder aan de site werken.14 

Onze website is ook bereikbaar vanaf de site van het HV en zal te zijner tijd bereikbaar zijn vanaf de 
inspiratieportal Lifestream van het HV. 

Folders  
Omdat de twee folders die we uitgeven (algemene folder en de folder gesprek-bij-leven) qua 
kleurstelling te veel gelijkenis hebben, is bij de herdruk van de algemene folder de kleurstelling ervan 
omgekeerd. Tijdens de beide landelijke beurzen wilden we ook nieuwe sprekers werven. Hiervoor is 
een inlegvel voor de algemene folder geproduceerd – met dank aan onze Limburgse collega's die een 
voorontwerp hebben gemaakt. 

Contacten  
Een ander aspect van public relations is het onderhouden van de contacten met humanistische 
organisaties zowel op landelijk als op regionaal en plaatselijk niveau. 
Daarom vergadert het stichtingsbestuur in het HV-kantoor in Amsterdam. Helaas zijn de contacten 
door de verhuizing van onze kantoormedewerkers met de HV-medewerkers in de loop van december 
anders geworden. Het gegeven dat onze medewerkers een goede en gezonde werkplek hebben, is 
voor het stichtingsbestuur het keuzeargument geweest voor de verhuizing van de medewerkers naar 
Utrecht. Regelmatig spreekt onze voorzitter de directeur van het HV en is er overleg met de juriste 
van het HV – ook al voor de aanpassing van de stichtingsstatuten.  

Als kleine organisatie laten we ons zien tijdens de jaarlijkse vergadering van de Humanistische 
Alliantie (HA). Dit jaarverslag verstrekken we ook aan de aangesloten organisaties van de HA. 

 

                                                           
14 In januari 2018 zal de site 'life' gaan. 


