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Colofon  
De Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub) is statutair gevestigd in Amsterdam, 

Ambonplein 73. 

Het postadres is: 

Weerdsingel WZ 33 A 

3513 BC Utrecht 

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

Direct een spreker nodig? 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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Voorwoord  

Opgewaaid Hub-stof  
Het afgelopen jaar hebben veel vrijwilligers van de Hub de mouwen opgestroopt. Zij doen dit vanuit 
een persoonlijk gevoel voor humanisme en maatschappelijke betrokkenheid. In het afgelopen jaar is 
veel Hub-stof opgewaaid o.a. door het verlies van onze btw-vrijstelling per 1 juli 2018. En zijn we 
geraakt door de verplichte invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
ofwel de privacywetgeving.   

Door interne samenwerking van onze penningmeesters en financiële administrateurs is de invoering 
van de btw-plicht goed verlopen. Het financieel effect is op dit moment nog niet zichtbaar.  

De invoering van de AVG betekent het opstellen van een gegevensbeschermingsbeleid en het 
invullen en periodiek te onderhouden van een AVG-matrix. Iedere vrijwilliger of zzp'er moest 
individueel een privacyverklaring ondertekenen en gedragsregels toepassen. Naast het "gewone 
werk" van uitvaartbegeleiding heeft de invoering van btw-plicht en privacywetgeving extra druk op 
de stichting gezet. De btw raakt ons vooral op financieel gebied; de AVG raakt ons meer persoonlijk 
en is meer emotioneel geladen. Velen hebben zich zorgen gemaakt over deze ontwikkelingen. 
Gelukkig kunnen we nu constateren dat het stof grotendeels is neergedaald.  

Resultaten 
Onze resultaten in dienstverlening blijven schommelen rond de 1.600. Gezamenlijk waren door de 
regio's 1.550 uitvaarten begroot en hiervan is met een aantal van 1.529 (99 %) gerealiseerd. Voor de 
gesprekken-bij-leven werd landelijk een aantal van 49 begroot, hiervan is met een aantal van 65 
(133 %) gerealiseerd. Kortom we blijven balanceren op de ondergrens van het bestaan, daarvoor is 
een minimum van 1.600 dienstverleningen noodzakelijk.   

In 2018 zijn we doorgegaan met de uitvoering van ons strategisch plan 2017 – 2020. Er is 
verantwoording afgelegd aan de leden van de Hub en de raad van toezicht door het opstellen van 
een realisatieoverzicht en de huidige stand van zaken. Inmiddels is de stichtingsakte herschreven, 
gesteund door de regiobesturen en goedgekeurd door de raad van toezicht en het Humanistisch 
Verbond. Ondertekening door de notaris gaat in 2019 plaatsvinden. In het vervolg daarvan zijn ook 
het Reglement voor de raad van toezicht en het Reglement Regionale Werkgroepen aangepast en 
vastgesteld.   

Voorts is in 2018 intensief aandacht besteed aan ons speerpunt van public relations. Zo hebben wij 
deelgenomen aan twee landelijke beurzen, te weten: de 50-Plus Beurs en de Margriet Winter Fair. 
Veel tijd en energie is besteed aan het ontwerpen van een nieuw Hub-logo en de huisstijl. In het logo 
is nu duidelijk het evenwicht zichtbaar geworden tussen het spreken bij uitvaarten en de 
humanistische uitvaartbegeleiding. Met name zijn onze folders, briefpapier, vouw- en cursusmappen 
zijn voorzien van de nieuwe huisstijl en het logo. Het laatste loodje was het "visitekaartje", de eerste 
en centrale druk heeft plaatsgevonden. Voor al onze producten geldt dat een persoonlijke smaak niet 
gerealiseerd kan worden, wel houden we in het vaandel dat het altijd beter kan en daaraan blijven 
we werken.  

Onze themadag "Samen afscheid nemen" was in 2018 geheel gericht op de inhoud van ons werk. 
Persoonlijk zou ik een hogere opkomst toejuichen, omdat het door collega's wordt gepresenteerd en 
door de aanwezigen zeer gewaardeerd wordt. Uit de evaluatie blijkt, dat zowel de respons als de 
inhoud hoog hebben gescoord.  

Tot slot , dank ik iedereen voor de samenwerking en realisering van onze doelstellingen.  

Voor meer inzicht in het werk dat onze mensen hebben gedaan, doe ik de aanbeveling om dit 
jaarverslag te lezen en hierbij wens ik u veel plezier,  

Coby Molenaar, voorzitter.   
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Dienstverlening 

Al decennia lang begeleiden vrijwilligers uitvaarten vanuit hun humanistische levenshouding. Het 
begon ruim honderd jaar in het noorden van het land, want daar kwam de ontkerkelijking al vroeg op 
gang. Vijfentwintig jaar geleden werd ook in Limburg hiermee een start gemaakt. Sinds de oprichting 
van het Humanistisch Verbond gebeurde de begeleiding onder auspiciën van het Verbond. Vanaf 
oktober 2004 is het werk ondergebracht bij de stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Onze 
dienstverlening is in heel Nederland beschikbaar. 

De uitvaartbegeleiders zijn vooral sprekers bij uitvaarten. Kern van het werk is het maken en 
uitspreken van een in memoriam, een levensloop van de overledene. In de loop van de jaren zijn 
daar andere activiteiten tijdens de uitvaartceremonie bijgekomen. In de meeste gevallen zullen de 
vrijwilligers grotendeels of de gehele ceremonie begeleiden. Dat wil zeggen, dat zij ook een 
welkomstwoord houden, andere sprekers en de muziek aankondigen, een passend gedicht 
voordragen, familieleden begeleiden met de uitvoering van een ritueel en het dankwoord uitspreken. 
Alles gaat in overleg met de nabestaanden en de uitvaartverzorger. De laatste jaren is er bij de 
uitvaartverzorgers zoveel vertrouwen gegroeid in de kwaliteit van ons werk, dat deze professionals 
dit deel van hun werk graag aan onze mensen overlaten – overleg blijft altijd nodig. Onze sprekers 
zijn hiermee seculiere celebranten geworden. 

Uitvaarten 
De uitvaartbegeleiding is regionaal verankerd. Het stichtingsbestuur heeft de uitvoering van het werk 
gedelegeerd aan acht regionale werkgroepen met een eigen bestuur. Deze regio's regelen het 
matchen van een spreker met nabestaanden en de administratieve en financiële afhandeling van de 
aanvragen. Andere regionale taken komen elders in dit jaarverslag aan de orde. 

Stabiliteit in het aantal aanvragen is er niet. In de ene regio is er groei, in de andere het aantal gelijk, 
en in een volgende regio is er krimp. De regio Limburg moest een flinke klap incasseren omdat een 
grote speler eigen sprekers in dienst heeft genomen. Het stichtingsbestuur heeft zichzelf de opdracht 
gegeven dat jaarlijks minimaal 1.600 dienstverleningen gedaan moeten worden, om een gezonde 
organisatie in stand te kunnen houden. 

Aantal uitvaarten totaal 

Jaar Aantal Ontwikkeling 

2014 1 465  

2015 1 622 + 10,7 % 

2016 1 677 + 03,4 % 

2017 1 640 - 02,2 % 

2018 1 529 - 06,8 % 
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Aandeel per regio  
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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. Deze gesprekken vinden plaats op momenten dat er nog geen zicht is op een levenseinde. 

De gesprekken kunnen ook plaats vinden met mensen die terminaal zijn. Deze gesprekken worden 
meestal voorgesprek genoemd.  

Gesprekken-bij-leven en voorgesprekken hebben duidelijk een andere karakter dan de gesprekken 
met nabestaanden. De gesprekken hebben over het algemeen een louterend karakter voor de 
aanvrager. Het geeft hun rust, het verhaal dat zij kwijt willen, staat op papier.  

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 met de facturering hiermee rekening houden. 

In ons opleidingstraject is een dagvullende workshop opgenomen om de nieuwe uitvaartbegeleiders 
hiervoor toe te rusten. Ervaren collega’s kunnen de workshop ook volgen. 

Aantal gesprekken-bij-leven 

Jaar Aantal Ontwikkeling 

2014 57  

2015 88 + 54,4 % 

2016 41 -  46,6 %  

2017 37 -  10,2 % 

2018 1 65 + 91,2 % 

 

  

                                                           
1 In tegenstelling tot 2016 en 2017 zijn dit jaar de voorgesprekken die uitmondden in uitvaarten, meegeteld als 
gesprek-bij-leven. 
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Uitvaartverzorgers  

De aanvragen voor onze dienstverlening komen vooral van uitvaartverzorgers. Nabestaanden die ons 
werk kennen van horen zeggen of herinneringen hebben aan een uitvaart waar een van onze 
sprekers actief is geweest, zijn in de minderheid.  

De uitvaartverzorgers zijn dus voor ons een belangrijke doelgroep. Het zijn zelf professionals die 
perfect werk willen leveren voor de overledene en voor de nabestaanden. Zij eisen deze 
werkhouding ook van onze vrijwilligers.  

Vorig jaar voelden 
we duidelijk dat 
een van de drie 
grote spelers in de 
Nederlandse 
uitvaartbranche 
van de eigen 
medewerkers 
verlangde, dat zij zo 
min mogelijk 
zouden uitbeste-
den. De uitvaart-
verzorger moest 
het spreken het liefst zelf doen. Ook andere beleidswijzigingen bij deze organisatie hadden directe 
gevolgen voor het aantal aanvragen naar ons werk. Langzamerhand komen de betreffende 
uitvaartverzorgers weer bij ons terecht. De slinger gaat weer de andere kant uit.  

Er is de laatste jaren een groei van het aantal uitvaartondernemingen. Veelal zijn het zzp'ers, die een 
uitvaartbedrijf beginnen. Deze mensen vragen nauwelijks naar onze dienstverlening. Zij houden 
graag alles in eigen handen. 

Een ander aspect speelt ook nog een rol hierbij. Uitvaartverzorgers willen zeker zijn van de kwaliteit 
van de dienstverlening die zij voor een uitvaart inhuren. Zij hebben hun lijstje van vaste sprekers of 
ritueelbegeleiders. Soms staan een of meer hubbers daarbij. Het vertrouwen in de kwaliteit die onze 
mensen leveren groeit, zodat niet altijd naar de hubber direct wordt gebeld, maar naar de coördi-
natie. Het is en blijft een onzekerheid, want 'vertrouwen komt te voet en gaat te paard.' 

Uitvaartondernemers en – verzorgers 

 2015 2016 2017 2018 

Uitvaartondernemers en –verzorgers totaal 2 1 125 1 106 1 061 1127 

Uitvaartondernemers en –verzorgers die van 
onze diensten gebruik maken 

302 306 293 331 

Aanvragen via uitvaartondernemers en          
–verzorgers in % 3 

73,1 77,1 88,9 78,1 

Aanvragen rechtstreeks door nabestaanden 
in % 3 

26,9 22,9 11,1 21,9 

                                                           
2 Dit zijn schattingen. 
3 Van één regio is over 2018 geen opgave ontvangen. 
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Onze dienstverlening  
Het stichtingsbestuur rekent erop dat iedere hubber in staat is het volledige dienstenpakket aan te 
bieden. Onze opleiding is hierop ingericht. Zeker na twee jaar ervaring moet dat kunnen lukken. Wat 
er gedaan wordt tijdens een uitvaartceremonie is uiteraard afhankelijk van de vraag van de nabe-
staanden en de uitvaartverzorger. In de tabel 'Inzet hubber' staat een cijfermatig overzicht.  

Een greep uit de mogelijkheden die de hubbers aanbieden: 

• interviewen, schrijven en uitspreken van het in memoriam  

• adviseren over de te gebruiken muziek 

• opstellen van een eenvoudig draaiboek voor de ceremonie 

• overleggen met de uitvaartverzorger 

• toepassen van rituelen tijdens de plechtigheid 

• het verbinden van de verschillende onderdelen van de 
ceremonie, zoals het aankondigen van muziekstukken en 
andere sprekers 

• gesprekken-bij-leven 

• meewerken aan een uitvaartplechtigheid met een religieus karakter (de hubbers doen geen 
religieuze handelingen) 

• 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 

• herdenkingsceremonie 

• 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 om uitgebalan-
ceerde teksten. Dat is een van de sterke kanten van ons werk.  
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Totale dienstverlening in ci j fers  
Uitvaarten  

 2015 2016 2017 2018 

Aangevraagd 1 635 1 713 1 676 1 583 

Uitgevoerd 1 614 1 677 1 640 1 529 

Doorverwezen naar andere regio 11 16 9 8 

Doorverwezen naar niet-hubber 0 0 0 0 

Geen spreker beschikbaar 0 10 23 36 

Teruggetrokken 10 10 4 10 

 
Overige dienstverlening 

    

Gesprek-bij-leven 4 50 28 34 49 

Voorgesprek 5 6 38 13 3 16 

Hulp-bij-schrijven 4 2 0 0 

Overige 7 1 2 0 4 

 

Vorm  

(in % uitgevoerde uitvaarten) 

 2015 2016 2017 2018 

Begrafenis 18,7 18,2 14,0 13,7 

Crematie 80,6 81,6 76,2 73,6 

Anders of niet bekend 6   0,7 0,2 9,8 12,7 

 

Inzet hubber  

(in % uitgevoerde uitvaarten)  

 2015 2016 2017 2018 

Alleen in memoriam uitgesproken 7,4 10,9 6,1 10,8 

Meer gedaan dan alleen in memoriam 
uitspreken 

41,2 39,1 82,6 76,8 

Niet bekend  51,4 50,0 11,3 12,4 

 
  

                                                           
4 Gesprek-bij-leven is een gesprek met een cliënt zonder dat er een uitvaart in het vooruitzicht ligt. 
5 Voorgesprek is een gesprek met een iemand die terminaal is. 
6 Niet elke regionale werkgroep maakt een onderscheid in de begrippen 'voorgesprek' en 'gesprek-bij-leven'. 
7 Bijvoorbeeld een herdenkingsceremonie of asverstrooiing  
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Bestuur  

Samenstel l ing  
De samenstelling van het bestuur is in 2018 ongewijzigd gebleven. Hoewel verschillende keren een 

oproep is gedaan binnen de organisatie, heeft niemand zich voor de vacature van een algemeen 

bestuurslid gemeld. Belangstellenden van buiten de Hub, bleken toch niet geïnteresseerd. 

Eind 2018 bestond het stichtingsbestuur uit de volgende leden: 

 Portefeuille Regio 

• Coby Molenaar voorzitter, public relations Noord- & Zuid-Holland en Fryslân 

• Diederik van Essel penningmeester Drenthe/Overijssel/Flevoland (DrOFl) 

en Midden-Nederland 

• Hennie Stempher 8 secretaris Limburg en Zeeland 

• Korry Spiekstra 8 kwaliteit en opleiding  Groningen en Brabant  

• vacature algemeen bestuurslid  

 

Vergaderingen  
Het stichtingsbestuur kwam in het verslagjaar zevenmaal bijeen. De vergaderingen zijn merendeels 

gehouden op het kantoor van het Humanistisch Verbond. Dit doen we voor het contact met de 

directeur en medewerkers van het Verbond. De bestuursleden, die over het land verspreid wonen, 

houden naast de vergaderingen met elkaar contact via telefoon en e-mail. Zo kan ook de beperkte 

vergadertijd efficiënt besteed worden. 

De volgende onderwerpen passeerden de revue in de bestuursvergaderingen: 

• Jaarstukken 2017 van secretaris en penningmeester 

• Themadag 2018 

• Voorbereiden overleggen met raad van toezicht 

• Voorbereiden besturenoverleggen 

• Financiën 
o Invoering btw  
o Vennootschapsbelasting 
o Terugkoppeling penningmeestersoverleg 
o Belastingvrije vrijwilligersvergoeding 

• Huisvesting dienstverleners 

• Andere personele zaken 

• Public relations 
o Website 
o Een reclamespot op een regionale zender 
o Beursdeelname 
o Invoering nieuwe huisstijl 
o Dienstenportal van het HV: Lifestream  
o Opslag drukwerk 

• Kwaliteit en opleiding  
o Opleiding 'spreken bij uitvaarten' 
o Bijbehorende workshops 
o Evaluaties van opleiding en workshops 
o Aanpassingen in handboek Hub (met name gesprek-bij-leven en een nieuw hoofdstuk 

over de AVG) 

                                                           
8 Tevens uitvaartbegeleiders 
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• Ontwikkelingen in de regio's 

• Uitvoering van activiteiten uit het strategisch plan 2017 – 2020  
o Statutenwijziging 
o Nieuw reglement raad van toezicht 
o Wijziging reglement regionale werkgroep 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
o Vaststelling landelijk beleid 
o Invoering voor en door alle vrijwilligers 

• Activiteitenkalender 2019 
 

In de opsomming staan twee onderwerpen die veel energie en tijd vroegen en extra aandacht 

verdienen in dit jaarverslag:  

• Invoering van de btw-afdracht 

• Invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

Strategisch plan 2017 –  2020  
Het stichtingsbestuur is dit jaar doorgegaan met de implementatie van het strategisch plan zoals dat 

met de vrijwilligers en de regiobesturen is besproken en in 2017 is vastgesteld. 

In 2018 zijn de volgende acties afgerond: 

• Bekendheid en vindbaarheid vergroten door het ontwikkelen van folders en het bouwen van een 
nieuwe website voor de Hub. Deze actie heeft constante aandacht nodig opdat folders en 
website actueel blijven. 

• Samenwerken met het HV voor de ontwikkeling digitaal dienstenportal: Lifestream. Hieraan is 
onze zelfstandige website gekoppeld. De website is life, maar is nog niet naar tevredenheid. 

• Herziening huisstijl en Hublogo. 

• Werkgroep digitale nieuwsbrief en monitoren en publiceren van ontwikkelingen en 
gebeurtenissen in de uitvaartwereld.  

• Bewaken kwaliteit: Afscheid nemen van een vrijwilliger, hoe doe je dat? In het handboek Hub is 
hiervoor een leidraad opgenomen. 

• Herziening van de stichtingsakte, de statuten, in overleg met raad van toezicht en HV. Herzien 
zijn onder andere de taken, verantwoordelijkheden en samenstelling van de raad van toezicht. 

• Opstellen van reglement raad van toezicht. 

• Het Handboek Hub heeft een nieuw hoofdstuk over de gegevensbescherming gekregen, er zijn 
enkele bijlagen toegevoegd en het handboek heeft een huisstijlupdate gekregen. 
 

De volgende acties hebben een langere doorlooptijd of zijn permanent (tussen haken de betrokken 

organisatieonderdelen): 

• Ontwikkelen beleid op hoofdlijnen voor uitvoering en registratie ledenbestand en 
dienstverlening. (stichtingsbestuur en regiobesturen) 

• Jaarlijks realisatie van minimaal 1.600 uitvaarten en 50 gesprekken-bij-leven. (regiobesturen en 
leden) 

• Handhaven van minimaal 165 vrijwilligers, van wie 125 sprekers. Daar waar noodzakelijk actief 
werving en selectie uitvoeren. (regiobesturen) 

• Opbouwen en onderhouden van netwerken op verschillende niveaus van samenwerking; 
realisatie ambassadeurschap. (stichtingsbestuur, regiobesturen en leden) 

• Instellen van werkgroepen (stichtingsbestuur in samenwerking met de regio's): 
o Social media 
o Inventarisatie behoefte aan borging van aparte/kwetsbare functies zoals coördinatie 

• Inventarisatie contacten tussen onze vrijwilligers, nabestaanden en de uitvaartverzorgers. 
(regionale werkgroepen) 
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• Bewaken van kwaliteit (stichtingsbestuur, regiobesturen, leden en uitvaartverzorgers): 
o Bestaande functieprofielen updaten en zo nodig nieuwe maken; 
o Persoonlijke kwaliteit door intervisie en collegiale feedback; 
o Opleiding 'Sprekers bij uitvaarten' evalueren door de deelnemers; 

• Evaluatie activiteitenplan lopend jaar. 
 

Nog te doen: 

• Aanpassen reglement regionale werkgroepen; 

• Bijeenkomst voor coördinatoren organiseren; 

• Herziening van het Handboek Hub.  
 

Btw-afdracht  
De Belastingdienst liet het stichtingsbestuur weten, dat 

met ingang van 1 juli 2018 btw over onze diensten 

afgedragen moet worden. De motivatie was, dat de 

stichting gelijk geschakeld werd met de vrijgevestigde 

sprekers. Over de argumenten van de stichting waarom 

we nog steeds voor vrijstelling in aanmerking zouden 

moeten komen, werd met geen woord gerept. 

De penningmeester van de stichting, de financieel administrateur en de regionale penningmeesters 

en administrateurs hebben alles op alles gezet om op de aangegeven datum klaar te zijn voor het in 

rekening brengen en afdragen van de btw. Gelukkig was het financieel-administratieve systeem hier 

al voor ingericht. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) 
De invoering van de Europese wetgeving voor gegevens-

bescherming verraste het stichtingsbestuur net als andere 

instellingen, bedrijven en organisaties. Op 25 mei 2018 moest 

een en ander gereed zijn. 

De Vereniging AVG heeft voor verenigingen en het midden-en-

kleinbedrijf een website in het leven geroepen om tot een 

goede invoering te komen. De Hub heeft gekozen voor 

invoering van het midden-en kleinbedrijf, omdat de stichting 

een dienstverlening tegen een zeker tarief aanbiedt. In zestien stappen leidde de site naar een 

compleet opgezet beleid met bijbehorende documenten. Het leverde het volgende resultaat op: 

• Inventarisatie welke persoonlijke gegevens door wie verwerkt worden in de vorm van een 
matrix; 

• Gegevensbeschermingsbeleid voor de stichting; 

• Verklaring ingevolge de AVG voor alle betrokkenen binnen de stichting; 

• Verwerkersverklaring voor de dienstverleners. 
 

Een inventarisatie en up-to-date houden van alle computerapparatuur met de daarop geïnstalleerde 

software is onder de omstandigheden waarbinnen de stichting met vrijwilligers wordt gewerkt, 

onmogelijk. Elke vrijwilligers is zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van apparatuur en 

software ten aanzien van de veiligheid – daarmee is ook de veiligheid van de persoonlijke informatie 

die opgeslagen is, gegarandeerd. 

Bij het doorlopen van de zestien stappen, geven we aan wat in de eigen organisatie de stand van 

zaken is. Dit leidt tot een AVG-verklaring. De Vereniging AVG adviseert de stappen een aantal malen 
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per jaar te herhalen. De Autoriteit Persoonsgegeven krijgt, als die daarom vraagt, dan inzicht in de 

inspanning die de Hub heeft gedaan voor een goed gegevensbeschermingsbeleid. 

Overleggen  
Werving, selectie, opleiding en stage 

Begin 2018 overlegden het bestuurslid Kwaliteit en opleiding met de regionale intakers, stage-

begeleiders en de opleiders. Met dit overleg wil het stichtingsbestuur tot een goede onderlinge 

afstemming komen. Bij de opleiding komen de kandidaat-sprekers uit het hele land bij elkaar. Dan 

mogen er nauwelijks verschillen in voorbereiding zijn.  

Penningmeesters 

Voor de invoering van de btw was extra overleg met de financieel-administratieve hubbers uit het 

hele land noodzakelijk. Dit gebeurde in het voorjaar. In september kwamen de financiële mensen van 

de Hub weer bijeen voor het reguliere onderwerp: de begrotingen van 2019. Het overleg deed het 

stichtingsbestuur de aanbeveling de tarieven voor uitvaarten, gesprekken-bij-leven en de vergoe-

dingen aan vrijwilligers voor het hele land gelijk te stellen. Het stichtingsbestuur heeft deze 

aanbeveling overgenomen en per 1 januari 2019 in werking laten treden. 

Raad van toezicht 

Het stichtingsbestuur en de raad van toezicht kwamen in 2018 tweemaal bijeen. De belangrijkste 

taak van de raad is het goedkeuren van de jaarstukken (verslag van penningmeester en secretaris), 

de begroting en het algemene beleid. In 2018 stonden ook de statuten en het nieuwe reglement raad 

van toezicht op de agenda. Het stichtingsbestuur deed daarvoor voorstellen om tot aanpassingen te 

komen rond de taken en bevoegdheden van de raad, de samenstelling van de raad en de benoeming 

van leden. Het nadenken over een andere vorm, inhoud en samenstelling van de raad liep al een 

aantal jaren. De novembervergadering is afgesloten met de goedkeuring van de voorstellen voor de 

statutenwijziging en de nieuwe regeling door de raad. Als gevolg van deze ontwikkeling is afscheid 

genomen van de 'oude' raad van toezicht en zijn drie nieuwe leden benoemd. 

Een raadslid heeft gewerkt aan het herstel van vertrouwen tussen de regionale werkgroep Noord- & 

Zuid-Holland en het stichtingsbestuur met als uitkomst een positief resultaat. 

Personele zaken 
Professionele dienstverleners 

Het stichtingsbestuur laat zich bijstaan door de volgende dienstverleners 9: 

• Anne-Greet van Rootselaar, administratief medewerker 9 

• Sabina Rietveld, stagiaire voor de communicatie – vanaf 1 september adviseur communicatie 10 

• Mariëtte Osinga, adviseur communicatie – tot 1 september  

• Johan Verheggen, financieel administrateur  

De werkzaamheden van Anne-Greet, Sabina en Mariëtte vonden en vinden plaats in de 

Klompenfabriek in Utrecht. De Klompenfabriek is een verzamelplaats van kleine bedrijven en zzp'ers. 

Johan werkt vanuit zijn woonplaats Witmarsum.  

Het stichtingsbestuur is de bovengenoemde mensen dankbaar voor hun grote inzet voor en 

betrokkenheid bij de stichting. 

 

                                                           
9 We kiezen bewust voor de term 'dienstverlener(s)' omdat het gebruik van het woord 'medewerker(s)' 
suggereert, dat de betrokkenen in dienst van de stichting zijn. Dat is niet het geval. Zij hebben een 
opdrachtovereenkomst met de stichting, geen arbeidsovereenkomst. 
10 Deze personen zijn tevens uitvaartbegeleider in hun regio. 
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Vrijwilligers 

Overzicht van vrijwilligers in het land 

 31-12-2017 31-12-2018 

Totaal 135 135 

Actieve uitvaartbegeleiders 111 107 

Niet-actieven 15 13 

Coördinatoren 24 24 

Bestuursleden 26 28 

Bestuursleden-niet-uitvaartbegeleiders 9 15 

Leden met meer functies 41 37 

Mutaties 2018:   

Begonnen  19 

Gestopt 11  15 

 

 
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 zijn 

grote waardering uit.  

Omgekeerd heeft het stichtingsbestuur de regiobesturen gevraagd hoe zij het werk van het 

stichtingsbestuur en de dienstverleners waarderen. De reacties waren positief en geven blijk van een 

goede samenwerking als dat nodig is. Over en weer blijven we kritisch op elkaars doen en laten: 

verbeterpunten zijn er altijd. 

  

                                                           
11 Redenen: leeftijd; bezwaar tekenen AVG-verklaring; gewijzigde omstandigheden in de privésfeer; verhuizing 
naar andere provincie; andere persoonlijke redenen. 
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Kwaliteit en opleiding 

Intake  
De werving van uitvaartbegeleiders vraagt grote zorgvuldigheid. De stichting Hub is het aan haar 

stand verplicht om goede kandidaten voor het sprekerswerk te vinden: de nabestaanden en de 

uitvaartverzorgers willen en mogen vertrouwen op onze uitstekende kwaliteit. De belangstelling voor 

het werk is op zich groot genoeg, echter regelmatig haken mensen af na ontvangst van het 

toegestuurde informatiepakket, waarin een profielschets is opgenomen. Men moet bijvoorbeeld 

achter het humanistische gedachtegoed staan, goed kunnen luisteren, goed in de Nederlandse taal 

zijn en flexibel inzetbaar zijn. Een relatief klein deel komt door de intakeprocedure en volgt de 

opleiding. De hoge kosten van het hele opleidingstraject komen voor rekening van de stichting en 

wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten via de regionale werkgroepen. Dit rechtvaardigt een 

strenge selectie en goede afspraken met de nieuwe uitvaartbegeleiders. 

De belangstelling wisselt per regio en per seizoen. 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. Personen met een uitkering via het UVW 

moeten daar een melding doen, omdat zij 'inkomen' krijgen uit dit vrijwilligerswerk. Verbazend is hoe 

de verschillende vestigingen van het UVW compleet anders hiermee omgaan. Voor de een is het 

voldoende wanneer wij duidelijk kunnen maken, dat het vrijwilligerswerk geen betaald werk ver-

dringt; voor de ander moet de stichting een ANBI zijn (en dat is de stichting niet) voor toestemming. 

Inmiddels heeft de minister van sociale zaken en werkgelegenheid met de UVW gunstige afspraken 

gemaakt, zodat uitkeringsgerechtigden eerder vrijwilligerswerk kunnen oppakken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Opleiding  
De opleiding bestaat uit:  

• een snuffelstage, 

• twee weekenden (tien dagdelen),  

• twee stages waarbij de kandidaat met een ervaren spreker meegaat en schaduwteksten schrijft,  

• twee stages waarin onder begeleiding van een ervaren spreker de kandidaat de uitvoering van de 
gehele begeleiding doet, 

• een workshop rituelen en  

• een workshop gesprek-bij-leven. 

Aan de beide workshops moet een nieuwe spreker na toetreding als spreker binnen twee jaar 

deelgenomen hebben. 

In dit verslagjaar zijn tweemaal twee opleidingsweekenden voor nieuwe sprekers geweest. De aan-

melding voor de voorjaarcursus was aanvankelijk te laag om de opleiding door te laten gaan. Door de 

opleiding enkele weken door te schuiven kon de voorjaarscursus alsnog in juni plaats vinden. Als 

locatie diende net als vorig jaar het conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten nabij Soesterberg. 

Shakespeare:  

Geef woorden aan je verdriet. 

Verdriet dat niet uitgesproken 

wordt, overvraagt het hart en 

doet het breken. 
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Tijdens de opleidingsweekenden ontstaat tussen de kandidaten een vertrouwde sfeer. Vaak blijft 

men na de opleiding met elkaar contact houden. De evaluaties door de kandidaten geven een zeer 

positief beeld. Deelnemers waarderen het respect voor elkaar; zij geven soms nuttig tips. 

Eenmaal is een workshop gesprek-bij-leven voor ervaren sprekers gegeven, omdat daar behoefte aan 

was. 

Werving en opleiding sprekers 

 2015 2016 2017 2018 

Belangstellenden 102 101 82 91 

Intakegesprekken 28 37 34 30 

Snuffelstage 7 11 11 17 

Toegelaten tot beginnerscursus 12 15 18 17 

Cursus voltooid, stage begonnen 9 15 17 16 

Stage voltooid, als spreker toegelaten 10 4 7 13 

Opleiding afgebroken op initiatief cursist  1 0 1 1 

Opleiding afgebroken op initiatief regionaal bestuur  1 1 5 6 

 

Kwaliteitsbewaking  
Kwaliteitsbewaking is een taak van de regionale werkgroepen. Voor de kwaliteitsbewaking orga-

niseren de regio's verschillende vormen: 

• intervisie 

• spiegelen 

• peer-review-groepen 

Tijdens een intervisie kunnen kleine groepen sprekers met elkaar hun ervaringen uitwisselen en 

bespreken de deelnemers problemen die zij in het werk zijn tegengekomen. Zij komen een paar maal 

per jaar bijeen. Het gebeurt ook dat alle sprekers van de regionale werkgroep tegelijk bijeenkomen 

en intervisie houden. 

Spiegelen is bij elkaar gaan kijken en luisteren en na afloop elkaar feedback geven. Iedereen kan bij 

iedereen komen luisteren en kijken. Peer-review-groepen spiegelen in wezen ook echter in vaste 

combinaties van collega's. 

Drie regio's voeren nog een andere kwaliteitstoets uit met evaluatieformulieren voor nabestaanden. 

Eén regio heeft de mogelijkheid uitvaartverzorgers om hun mening over de dienstverlening te 

vragen.  

Bijscholing  
Elke regionale werkgroep, soms in combinatie met een buurregio, biedt ten minste eenmaal per jaar 

bijscholing aan. 

Intervisie en bijscholing 

 2016 2017 2018 

Aantal intervisiebijeenkomsten 36 41 40 

Gemiddeld aantal deelnemers per bijeenkomst 8,7 8,9 6,9 

Aantal leden dat (zo goed als) nooit deelneemt 19 3 7 

Aantal door de regio georganiseerde trainingen 11 7 7 

Aantal hubbers aan trainingen (gemiddeld) 15 16 6 
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Klachten  
De klachten die binnengekomen zijn, konden met een goed gesprek opgelost worden. 

Kwaliteitsborging 

 2016 2017 2018 

Aantal uitvaarten dat door een collega werd beoordeeld 12 40 47 14 

Regio's die evaluatieformulier gebruiken  4 4 3 

Aantal klachten via evaluatieformulier 1 0 1 

Aantal malen dat nabestaanden of uitvaartverzorgers uit 

eigen beweging klaagden (dus niet via een 

evaluatieformulier) 

1 8 4 

Aantal malen dat een collega gebruik heeft gemaakt van een 

interne klachtenprocedure of van de vertrouwenspersoon 13 

- 0 1 

 

Themadag  
De landelijke themadag is een moment waarop collega's uit het hele land elkaar kunnen ontmoeten. 

Opleidingsgenoten spreken elkaar weer; oude relaties worden opgehaald en vernieuwd. Het gebeurt 

allemaal in een ontspannen sfeer. Voor 3 november 2018 koos het stichtingsbestuur voor de locatie 

Mariënhof in Amersfoort, een voormalig weeshuis en klooster. Deze themadag werd mede-

georganiseerd door de regio Fryslân. 

Het thema voor 2018 was: Samen afscheid nemen 

Na ontvangst met koffie of thee en een lekkernij opende de voorzitter van het stichtingsbestuur de 

dag. Aan de aanwezige collega's is de nieuwe huisstijl gepresenteerd. Aan het einde van de dag kon 

iedereen nieuw materiaal mee naar huis nemen zoals briefpapier, toespraakmappen en folders. Voor 

de regio's waren er banners. 

Lezing 

Rinus van Warven is journalist, pastor, theatermaker en uitgever. Hij sprak over 'taal', ons medium 

om nabestaanden te helpen bij de uitvaart en de verdere rouwverwerking. Zo begon hij: 

Morgen 14   

Vandaag schrijf ik  

alvast mijn lied 

voor als jouw morgen 

niet meer komt 

en met verlegen liefde 

zing ik nu voor jou 

uit vrees het mooiste 

niet met je  

gedeeld te hebben.  

                                                           
12 Regio DrOFl (Drenthe-Overijssel-Flevoland) heeft peer-review-groepen; In de regio Fryslân beoordelen 
collega’s elkaar regelmatig. 
13 Nieuwe registratie sinds 2017. 
14 Astrid Hart en Aart Mak, Zielenroerselen en speldenprikken, Gedichten en verhalen om te lezen en te 
gebruiken, Uit. Meinema. Zoetermeer, ISBN 97890 21142 60 9.  
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Lieve mensen, met taal kun je alle kanten op. Met taal kun je elkaar verwarmen en pijn doen. Met 

taal kun je elkaar beminnen. Maar ook de koude, kille oorlog verklaren. Met woorden heb je de 

gelegenheid om helemaal niets te zeggen. En de woordeloze stilte is in staat om onze harten in 

beroering te brengen. Het is maar wat we willen. Het is maar welke energie we willen uitstralen. Het 

hangt er heel erg vanaf met welke intentie we ons zelf te buiten willen brengen. Want een van de 

belangrijkste spirituele wetmatigheden in het bestaan gaat over deze energie. Die wetmatigheid 

luidt: energie volgt altijd de intentie.'   

Van Warven doorspekte zijn relaas met verschillende gedichten. De gehele toespraak is voor onze 

vrijwilligers te downloaden vanaf de beschermde pagina's op onze website. 

Aansluitend was er ruimte voor vragen. 

Workshops 

Van de drie workshops die collega's verzorgden, kon aan twee deelgenomen worden. De titels 

waren: 

1. Rituelen  
2. Muziek en de betekenis tijdens een uitvaart   
3. Het familiegesprek als start van de rouwverwerking 

Het is altijd weer goed deze onderwerpen op te frissen en te bekijken door de bril van een ander. 

Theatervoorstelling 

De dag is afgesloten met de theatervoorstelling: Dan neem je toch gewoon een hond? 

Het stuk gaat over alles waar nabestaanden mee krijgen te maken in commentaren van de omgeving. 

Heel herkenbaar. Er was een mogelijkheid tot nabespreken voor wie daar behoefte aan had. De 

inhoud was aangrijpend. In de nabespreking kwamen bij collega's emoties los bij het delen van eigen 

ervaringen. 

Afsluiting 

Weer plenair bedankte de voorzitter van het stichtingsbestuur al degenen die een bijdrage aan deze 

dag hebben gegeven. Aansluitend werd nog een drankje gedronken. 

Aan deze themadag hebben 56 hubbers en gasten deelgenomen. 
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Public relations  

Website   
Uit het strategisch plan 2017 – 2020 komt de opdracht voor het stichtingsbestuur in het bijzonder de 
zichtbaarheid van de Hub te vergroten. De Hub moet snel te vinden zijn op het internet. In 2017 was 
de website al onder handen genomen. In januari 2018 kwam de site life. Er is nog veel gesleuteld aan 
de site met afbeeldingen en met teksten. Een internetmarketeer heeft onze webmasters verteld, wat 
er aan de teksten gedaan moet worden om hoger in de zoekresultaten te eindigen – een vak op zich. 

Naast de aandacht voor de eigen website is veel tijd gestoken in een bijdrage van de Hub aan de 
dienstenwebsite Lifestream van het Humanistisch Verbond. 

Huissti j l  
Het uiterlijk van de website inspireerde onze vaste vormgeefster tot een nieuwe huisstijl. Zij bracht 
een illustratrice mee om een nieuw loge te ontwerpen. In dit logo moesten de naam van de stichting 
en ons werk meer in evenwicht met elkaar gebracht worden. Naar onze overtuiging is dat gelukt. De 
stilistische vogel die losgelaten wordt, geeft aan dat loslaten van het vertrouwde moeilijk is, met het 
sterven van een dierbare en met de komst van een nieuwe huisstijl. (Ook hubbers zijn mensen.) 

De nieuwe huisstijl had gevolgen voor: 

• Het briefpapier, tevens het papier waarop het in memoriam wordt afgedrukt 

• De folders 

• De banners 

• De visitekaartjes 

• De toespraakmappen 

De nieuwe folders 'Spreken bij uitvaarten' en 'Uw leven en uw afscheid' (voor gesprekken-bij-leven) 
konden tekstueel meteen aangepast worden in het kader van tarievenharmonisatie en de Algemene 
Verordening Persoonsgegeven. 

Inmiddels is iedereen voorzien van het nieuwe materiaal. 



 

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Jaarverslag 2018 20 

Beurzen  
De afgelopen jaren was de Hub aanwezig op de tweejaarlijkse beurs voor de uitvaartbranche. In 2017 
maakte onze belastingadviseur ons duidelijk, dat deelname aan deze beurs de Belastingdienst kan 
gebruiken om het werk van de stichting als een commerciële activiteit te interpreteren in verband 
met btw-afdracht.  

Eerder in dit jaarverslag is over de btw-status van de stichting geschreven. Deelname zou weer nu 
mogelijk zijn. We waren in september niet op de vakbeurs in Gorinchem, wel op twee beurzen voor 
consumenten: 

1. 50-Plus Beurs in Utrecht 
2. Margriet Winter Fair in 's-Hertogenbosch 

Bij het inrichten van de stands is gebruik gemaakt van de nieuwe materialen. Aan honderden mensen 
is ons kinderboekje aangereikt met daarin onze folders. Verschillende reacties passeerden de revue 
om het boekje niet aan te nemen. Blij waren we met de vele gesprekken die ontstonden. Opvallend 
is dat mensen die een functie hebben in het onderwijs of de zorg, erg gelukkig waren met het 
bestaan van het boekje en er soms meerdere exemplaren van meegenomen hebben. 

Tijdens de beurzen in Utrecht en 's-Hertogenbosch zijn circa 2.600 boekjes en folders uitgegeven.  

Het stichtingsbestuur is veel dank verschuldigd aan allen die op de een of andere manier hebben 

bijgedragen aan het succes van beide beurzen. 

  

Stand van de Hub in 's-Hertogenbosch 
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PR in de regio's  
Elke regionale werkgroep heeft pr-activiteiten ondernomen om de Hub en haar dienstverlening 
onder  de aandacht te brengen van mensen, zeker ook van uitvaartondernemers. De individuele 
sprekers hebben zich laten gelden als ambassadeurs van de Hub.  

Hieronder een niet-complete opsomming van activiteiten. 

• Eigen regionaal beleid ontwikkelen en plannen maken. 

• Contact onderhouden met de uitvaartverzorger rond een uitvaart door de betrokken spreker. 

• Contacten onderhouden met uitvaartondernemers door de regiobestuurders. 

• Voorbereiden van actie 'Ambassadeurschap' in 2019. 

• Uitvaartverzorgers wijzen op bestaan van een app (Hub Midden-Nederland). 

• Viering 25 jarig jubileum van Hub Limburg met uitvaartverzorgers. 

• Deelname aan symposia waar ook uitvaartverzorgers komen. 

• Deelname aan overleggen met terminale thuiszorg. 

• Folders verspreiden via vaste punten, zoals bibliotheken. 

• Folders uitdelen na een uitvaart aan belangstellenden. 

• Versturen van eindejaarskaarten aan uitvaartverzorgers en -ondernemingen. 

• Bezoeken van opendagen van uitvaartondernemingen en een nieuwe natuurbegraafplaats. 

• Deelname aan regionale uitvaartbeurzen. 

• Brief aan uitvaartverzorgers over de btw-plicht en tariefsaanpassingen. 

• Contacten met humanistische geestelijke verzorgers. 

• Spreekbeurten.  

• Advertenties in regionale bladen. 

• Interview met een van de sprekers voor de regionale omroep en voor het AD en regionale 
dagbladen. 

• Actualiseren van de regionale pagina op de website. 

• Stof voor de Hubnieuwsbrief aanleveren. 

 
Contacten  
Het stichtingsbestuur houdt zijn reguliere vergaderingen op het kantoor van het Humanistisch 
Verbond. Het geeft de mogelijkheid onze contacten met het HV te onderhouden. Regelmatig komt 
de directeur van het Verbond even buurten om een gezamenlijk probleem te bespreken of een 
oplossing aan te reiken. Daarnaast ontmoet onze voorzitter de directeur buiten de bestuurs-
vergadering om. 

Het stichtingsbestuur onderhoudt contacten met andere organisatie met name de leden van de 
Humanistische Alliantie (HA). Het is verbazend hoe slecht andere humanistische organisaties de Hub 
en haar werk kennen. Het stichtingsbestuur laat geen mogelijkheid onbenut om aan de 
bijeenkomsten van de Humanistische Alliantie deel te nemen. 

Er zijn in enkele regio's contacten geweest met afdelingen van het Humanistisch Verbond. Het gaat 
niet altijd van een leien dakje. We vertellen graag over ons werk. Met enkele humanistische raads-
lieden is gesproken over het gesprek-bij-leven. 
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Cijfermatig overzicht 2018  
 

Regio 15 Br DrOFl Fr Gr Lb MN NZH Zl Totaal 
           

A. Samenstelling regionale werkgroep 
        

per 1 jan 
         

 
Leden totaal 8 20 34 6 19 22 12 14 135 

 
Actieve sprekers 4 16 29 5 16 18 11 12 111 

 
Niet-actieven 4 5 1 0 1 2 1 1 15 

 
Coördinatoren  - 16 4 4 3 4 6 1 1 24 

 
Bestuursleden 5 2 3 2 4 3 3 4 26 

 
Waarvan niet-spreker 3 0 1 1 1 2 0 1 9 

 
Dubbele functies  6 7 3 4 6 7 4 4 41 

per 31 dec 
 

 
       

 
Leden totaal 9 19 33 9 18 24 11 12 135 

 
Actieve sprekers 4 14 29 8 15 20 7 10 107 

 
Niet-actieven 5 0 0 0 1 2 4 1 13 

 
Coördinatoren 1 5 4 3 3 6 1 1 24 

 
Bestuursleden 6 4 3 2 3 3 3 4 28 

 
Waarvan niet-spreker 4 2 1 1 1 2 3 1 15 

 
Dubbele functies 7 4 3 4 4 7 4 4 37 

Mutaties 
 

 
       

 
Begonnen 3 2 2 3 2 2 4 1 19 

 
Gestopt 2 0 2 1 3 0 5 2 15 

   
 

       

B. Werving en opleiding sprekers  
       

normaal traject: 
 

 
       

 
Belangstellenden 11 10 17 8 6 23 10 6 91 

 
Intakegesprekken 5 3 8 0 4 2 6 2 30 

 
Snuffelstage (vóór start van 
de cursus) 

2 0 4 0 4 1 4 2 17 

 
Toegelaten tot opleiding 
'Spreker bij uitvaarten' 

1 1 6 0 2 1 5 1 17 

 
Opleiding voltooid, stage 
begonnen 

0 3 3 0 2 2 5 1 16 

 
Stage voltooid, als spreker 
toegetreden 

1 2 2 3 2 2 1 0 13 

Voortijdig gestopt: 
 

 
       

 
Opleiding afgebroken 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 
Stage afgebroken 1 1 2 0 0 1 0 1 6 

  

                                                           
15 Voor de gebruikte afkortingen zie onderaan pagina 24. 
16 Werkt voor de coördinatie samen met Noord- en Zuid-Holland. 
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C. Uitvaarten  Br DrOFl Fr Gr Lb MN NZH Zl Totaal  
Aangevraagd 36 185 573 172 192 299 51 75 1.583  
Uitgevoerd  33 185 552 153 192 294 46 74 1.529  
Doorverwezen naar andere 
regio 

0 0 0 4 0 0 4 0 8 
 

Doorverwezen naar niet-
hubber 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Geen hubber beschikbaar 3 0 21 11 0 0 1 0 36  
Teruggetrokken 0 0 0 4 0 5 0 1 10  
Begrafenis 7 - 93 17 0 50 15 27 209  
Crematie 26 - 458 136 192 240 28 46 1.126  
Anders of niet bekend 0 - 0 0 0 0 0 0 194 

Betrokkenheid hubber bij uitvaartceremonie         
Alleen in memoriam 
uitgesproken 

0 - 0 116 0 17 11 21 165 
 

Meer gedaan dan alleen 
uitspreken in memoriam 

33 - 552 37 192 277 31 52 1.174 
 

Anders of niet bekend 0 - 0 0 0 0 2 0 190 

Andere dienstverlening          
 

Gesprek-bij-leven 3 7 5 7 4 9 6 8 49  
Voorgesprek 0 0 4 5 0 0 3 4 16 

 
Hulp-bij-schrijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Andere dienstverlening  0 0 0 0 0 0 0 0 0            

D. Uitvaartverzorgers en -ondernemers        
 

Hoeveel uitvaartonder-
nemers zijn er in uw 
werkgebied? 

100 100 100 150 180 300 150 47 1.127 

 
Hoeveel ondernemers 
maken gebruik van de 
diensten van uw 
uitvaartbegeleiders? 

10 80 60 20 10 91 37 23 331 

 
Idem in procenten 10 80 60 13,3 5,6 30,3 24,7 48,9 29,4  
Welk deel (in %) van de 
uitvaarten wordt door 
uitvaartondernemers 
aangevraagd? 

90 - 100 94 95 88 32 48 78,1 

 
Welk deel (in %) van de 
uitvaarten wordt recht-
streeks door nabestaanden 
aangevraagd? 

10 - 0 6 5 12 68 52 21,9 
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E. Intervisie en Bijscholing Br DrOFl Fr Gr Lb MN NZH Zl Totaal 
 

Aantal 
intervisiebijeenkomsten 

- 6 6 3 6 10 3 6 40 

 
Gemiddeld aantal 
deelnemers per 
bijeenkomst 

- 7 21 7 4 5 6 5 6,9 

 
Aantal leden dat (zo goed 
als) nooit deelneemt 

- 1 3 0 0 0 2 1 7 

 
Aantal door de regio (evtl. 
samen met andere) 
georganiseerde trainingen 

- 1 1 0 2 1 0 1 6 

 
Aantal deelnemers aan elke 
training 

- 12 28 0 15 8 0 11 74 

 
   

       

F. Kwaliteitsborging 
         

 
Aantal uitvaarten dat door 
een collega werd 
beoordeeld 

0 - >100 4 6 0 0 4 14 

 
Maakt u gebruik van 
evaluatieformulieren?  
Ja=1; nee=0 

1 - 0 0 0 1 0 1 3 

 
Aantal malen dat geklaagd 
is via een 
evaluatieformulier. 

0 - 0 0 0 0 0 1 1 

 
Aantal malen nabestaanden 
of uitvaartverzorgers uit 
eigen beweging klaagden 
(dus niet via een 
evaluatieformulier) 

0 - 1 1 1 0 1 0 4 

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

0 - 1 0 0 0 0 0 1 

 

Gebruikte afkortingen voor de regionale werkgroepen: 

Br:  Brabant 
DrOFl:  Drenthe, Overijssel en Flevoland 
Fr:  Fryslân 
Gr:  Groningen 
Lb:  Limburg 
MN:  Midden-Nederland = Gelderland en Utrecht 
NZH:  Noord-Holland en Zuid-Holland 
Zl:  Zeeland 

 


