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Samenvatting 
 

Zaken regelen na een overlijden verloopt niet zondermeer soepel. Nabestaanden ervaren bij 
uiteenlopende organisaties problemen met de afwikkeling, en blijven lang in onzekerheid, totdat 
alles is afgehandeld. Van de overheid verwachten ze hulp bij de afwikkeling. 

Werkgroepen van Mens Centraal hebben verschillende oplossingen bedacht waarmee de overheid 
mensen die hulp kan bieden. In dit derde nabestaandenonderzoek leggen de onderzoekers de 
ontwerpen voor deze oplossingen voor aan een groep nabestaanden. Een deel van hen heeft al 
meegedaan aan het eerste en tweede nabestaandenonderzoek. 

Centrale vraag in dit derde nabestaandenonderzoek is dan ook of mensen zich geholpen voelen 
met de oplossingen die de werkgroepen nu voor ogen hebben. De onderzoekers toetsen dit aan de 
hand van een brief van de gemeente, een persoonlijk overzicht (checklist) op Rijksoverheid.nl, een 
Facebookpost en een ontwerp voor een poster of ansichtkaart, beide om de bekendheid van het 
persoonlijk overzicht te vergroten. 

De gesprekken met de nabestaanden leveren tal van inzichten, specifiek over de getoonde 
oplossingen, maar ook tussen de regels door, over de overheid als partij om zaken mee af te 
handelen. Ook dit onderzoek bevestigt dat nabestaanden moeite hebben om zaken met de 
overheid te regelen. Mensen geven aan hulp te willen van de overheid - of verwachten bij de 
overheid in elk geval betrouwbare informatie te vinden.  

De voorgestelde oplossingen blijken al wel een stap in de goede richting, maar zijn nog niet scherp 
of raak genoeg. De brief van de gemeente wordt positief ontvangen, maar kan overzichtelijker 
vormgegeven en scherper geformuleerd. Het persoonlijk overzicht (checklist) op Rijksoverheid.nl 
moet op punten verder worden aangescherpt, terwijl timing van de informatie nog belangrijker 
blijkt dan we dachten. De post op Facebook en de getoonde foto’s roepen (te) veel negatieve 
reacties op, waardoor Facebook als kanaal voor het onderwerp Overlijden vooralsnog minder 
geschikt lijkt. Het ontwerp voor de poster of ansicht wordt positief ontvangen, maar moet op 
inhoud en vormgeving verder worden aangescherpt. De plek waar mensen op informatie van de 
overheid worden gewezen, moet nader worden onderzocht, waarbij plekken in de eigen omgeving 
belangrijk blijken. De werkgroepen hebben alle verbeterpunten deels al doorgevoerd en zullen 
bekijken hoe ze onderbelichte zaken zoals informatie over schulden van de overledene meer 
aandacht kan krijgen.  
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Verantwoording 
 

Voor dit onderzoek is in juni 2019 gesproken met twaalf nabestaanden.  

Aanleiding en probleemstelling 
Uit eerder onderzoek van Mens Centraal blijkt dat nabestaanden bij uiteenlopende organisaties 
problemen ervaren met de afwikkeling na een overlijden. Zaken online regelen verloopt niet 
zondermeer soepel. En respondenten hebben gemengde gevoelens over de hulp van de 
uitvaartondernemer. Deze neemt soms te veel uit handen, waardoor nabestaanden het gevoel 
hebben de regie te verliezen. Nabestaanden blijven ten slotte lang in onzekerheid, totdat alles is 
afgehandeld. Ze verwachten bij de afwikkeling hulp van de overheid. 

Enkele werkgroepen van Mens Centraal hebben verschillende oplossingen bedacht die de 
onderzoekers willen voorleggen in dit derde nabestaandenonderzoek. 

Oplossing: Brief aan nabestaanden 

De nabestaande krijgt na de aangifte van overlijden de akte van overlijden. Daarbij zit een 
brief van de gemeente. Elementen in de brief zijn:  

• Medeleven tonen aan de nabestaande. 
• De nabestaande vragen om de contactpersoon door te geven die zaken afhandelt 

namens de overledene.  
• De nabestaande overzicht geven (in een infographic) van wat hij of zij moet regelen 

namens de overledene.  
• De nabestaande doorverwijzen naar het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl. 

Oplossing: Uitbreiding persoonlijk overzicht (checklist) op Rijksoverheid.nl 

Op basis van eerder onderzoek zijn 3 invalshoeken toegevoegd aan het persoonlijk 
overzicht op Rijksoverheid.nl.  

• Mijn kind is overleden [perspectief ingevoegd in bestaande persoonlijk overzicht 
Overlijden]. 

• Ik bereid mij voor op mijn eigen overlijden [nieuw persoonlijk overzicht]. 
• Ik ben (mogelijk) erfgenaam [nieuw persoonlijk overzicht]. 

In dit derde nabestaandenonderzoek testen we het persoonlijk overzicht met de toevoeging 
kind. De nabestaanden konden overigens hun eigen situatie invullen, dus dat hun ouder of 
partner is overleden (en hoefden zich dus niet te verplaatsen in de situatie dat een kind zou 
zijn overleden). 

Oplossing: Persoonlijk overzicht onder de aandacht brengen 

Om het persoonlijk overzicht onder de aandacht te brengen is in de brief aan de 
nabestaande (zie boven) een verwijzing naar het persoonlijk overzicht opgenomen. Verder 
is er een Facebook-post ontwikkeld en is er een ontwerp voor een poster/briefkaart 
gemaakt, die beide via een verkorte url doorverwijzen naar het persoonlijk overzicht op 
Rijksoverheid.nl. De poster/briefkaart heeft ook een QR-code die naar het persoonlijk 
overzicht leidt.  
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Doelstelling  
Doel van het derde nabestaandenonderzoek is om erachter te komen wat nabestaanden vinden van 
enkele oplossingsrichtingen (die zijn uitgewerkt op basis van de eerdere twee 
nabestaandenonderzoeken): 

- Hoe staan de nabestaanden tegenover de oplossingsrichtingen? 
- Hoe ervaren de nabestaanden de uitwerking van de oplossingsrichtingen: hierbij is vooral 

gevraagd naar (begrip van) inhoud en lay-out. 
 

Aanpak  
We leggen de nabestaanden de volgende vier oplossingsrichtingen voor:  

- Brief aan nabestaanden 
- Checklist op Rijksoverheid.nl 
- Facebookpost 
- Een ontwerp voor een poster of ansichtkaart 

Steekproef 
Via Respondenten.nl zijn deze nabestaanden uitgenodigd. Het gaat om zes mannen en zes 
vrouwen in de leeftijdscategorie 24 tot 74 jaar. Onder deze gesprekspartners was één persoon met 
een islamitische achtergrond. Van deze twaalf was de helft ook bij een van de eerdere twee 
nabestaandenonderzoeken betrokken als gesprekspartner.  

De nabestaanden hebben in de afgelopen drie jaar een naaste verloren en hebben het regelwerk 
rondom het overlijden van deze naasten op zich genomen. Bij tien van hen gaat het om een 
overleden (stief)ouder, bij twee van hen om een overleden partner. 

De gesprekken zijn gevoerd in Den Haag in de periode 20 tot en met 27 juni 2019. Elk gesprek 
duurde ongeveer 45 minuten.  

De gesprekken zijn gevoerd door medewerkers van Dienst Publiek en Communicatie en Mens 
Centraal.  

Gespreksleidraad 
Tijdens de gesprekken is eerst ingegaan op de periode rondom het overlijden in het algemeen. 
Daarna is over de vier oplossingsrichtingen gesproken. Bij de facebookpost en de poster of 
ansichtkaart zijn verschillende varianten voorgelegd, steeds in wisselende volgorde.  
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Resultaten 
Hieronder worden de uitspraken van mensen weergegeven tijdens het introductiegesprek. 
Daaronder volgen de reacties van mensen over de verschillende oplossingen. 

 

Algemene reacties 

Uitspraken over emoties rond een overlijden en de hulp die daarbij gewenst is 
- “Fijn dat de overheid dit doet, ik zie het als zorgplicht.”  
- “Ik verwacht dat de overheid je helpt met wat er op je afkomt bij een overlijden.” 
- “Ik wil van de overheid een steuntje in de rug.” 
- “Een uitvaart regelen is een kwestie van ‘moeten’ en ‘eerbetoon’.” 
- “1 week na de uitvaart ben je nog van slag. Tweede week na de uitvaart kom je weer een 

beetje op gang. 3 tot 4 weken na de uitvaart is [emotioneel] de beste termijn om te beginnen 
met afhandelen en regelen.” 

- “Het was allemaal erg emotioneel. In de tas van je moeder moeten zoeken naar 
aanknopingspunten om alles te regelen. Ik heb na het overlijden van mijn moeder wel het plan 
om zelf een testament op te stellen.” 
 

Afwikkeling met verschillende instanties 
- “Waarom krijg je niet één finale afrekening van de overheid. Nu komen afrekeningen van 

Belastingdienst, CIZ, Toeslagen allemaal uit verschillende potjes en kantoren.” 
- “Belastingdienst ging aanvankelijk goed. Kreeg brief met verzoek om correspondentieadres 

door te geven. Maar toen ik één termijn voorlopige aanslag al had betaald en deze zelf heb 
gewijzigd (zodat ik namens mijn vader geen voorlopige termijnen meer hoefde te betalen) 
kwam er uit een heel ander kantoor toch nog een betalingsherinnering (voor die voorlopige 
aanslag). Toen is dat herzien en kreeg ik nota bene te veel terugbetaald. En nu na anderhalf 
jaar wacht ik nog steeds op de eindafrekening. Tot die tijd heb ik het te veel ontvangen bedrag 
apart staan.” 

- “De Belastingdienst krijgt van mij een onvoldoende. Altijd!” 
- “De WOZ was echt vervelend. De gemeente had die veel te hoog ingeschat. Dus daar heb ik 

eerst bezwaar tegen gemaakt. Maar ik had de WOZ al wel snel nodig voor de erfbelasting. De 
brieven die ik kreeg hadden tegenstrijdige termijnen. Het proces liep traag en het was 
onduidelijk.” 

- “De gemeente had een fout gemaakt door ons een brief te sturen met dat we recht hebben op 
een uitkering. Maar mijn zusje en ik waren al meerderjarig.” 

- “Ben nog steeds kwaad op gemeente. Zij hebben mijn moeders opname van twee dagen in het 
verpleeghuis aangezien voor een echte verhuizing en meteen doorgegeven aan alle instanties. 
Dus alle post ging naar dat verpleeghuis. Dat heb ik tegen betaling moeten laten doorsturen 
door PostNL. Dat was prijzig. Zeker omdat er geen erfenis was. En dat terwijl mijn moeder 
eigenlijk al een kasplantje was. 

Online afwikkelen met DigiD en machtigen 
- “Ik kreeg voor zijn overlijden de DigiD en de bankgegevens van mijn vader. Ben via de 

afschriften langs alle instanties gegaan.” 
- “Ik kon na het overlijden met de DigiD van mijn vader nog van alles afhandelen.” 
- “We hebben in mijn vaders telefoon allerlei inlogs gevonden om zaken mee af te handelen.” 
- “ING was vreselijk. Ik moest een rekening bij ING openen en daarna via mijn onlinebankieren 

account de rekening van mijn overleden vader toevoegen om zaken te kunnen afhandelen.” 
- “De notaris vertelde mij dat ik direct een machtiging moest regelen voor mijn zusje. Achteraf 

kostte dit allemaal geld en was het helemaal niet zo nodig.” 
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Hulp van de uitvaartondernemer  
- “De uitvaartverzekering was niet genoeg voor de uitvaart. De begrafenisondernemer speelt op 

je geweten. En drijft zo de kosten op.”  
- “Ik had een begrafenisplanner. Hij had kennelijk een systeem waarbij hij zag welke 

verzekeringen er allemaal liepen. Achteraf had ik het liever allemaal zelf geregeld via DigiD. 
Zodat dat geld mij toekwam en ik zelf had kunnen bepalen wat we met de uitvaart zouden 
doen.” 

- “Veel heeft de begrafenisondernemer geregeld, bijvoorbeeld de uitvaartverzekering, de 
levensverzekering en andere polissen, plus de hele uitvaart. Ik had al die polissen liever zelf 
gedaan, om er zicht op te houden.” 

Specifieke omstandigheden waarin de respondent verkeerde 
- “Mijn moeder spreekt geen Nederlands. Daarom heb ik alles rond de uitvaart van mijn vader en 

daarna geregeld.” (Dochter is studerend aan MBO) 
- “Mijn man en ik waren feitelijk al gescheiden, maar we leefden nog onder 1 dak toen hij ziek 

was.” 
- “Ik had geen contact meer met mijn vader. Toen hij overleed, was ik toch degene die door 

instanties werd benaderd.”  

Specifieke omstandigheden waarin de overledene verkeerde 
- “Ik heb de notaristelefoon gebeld over de financiële afwikkeling van schulden [van de 

overledene]. Maar dat kost geld. Ik hoop nu maar dat het zich vanzelf oplost.” 
- Een respondent mist info bij kenteken overzetten en schulden: daarmee zou ze de erfenis 

aanvaarden. Bij schulden mag je volgens respondent zelfs de auto niet verzetten. “Want 
daarmee aanvaard je de schulden.” 

- Een respondenten mist informatie over wat te doen bij schulden. “Mijn vader had schulden. Ik 
word nu nog steeds benaderd door instanties, ook al heb ik afstand gedaan van de erfenis. Ik 
ben geen partij - dat was mijn vader - maar wordt door instanties wel als partij gezien. Ik stuur 
tot nu toe een standaardbrief met de boodschap dat ik geen partij ben in de schulden. Ik vraag 
me af wat er gebeurt als ik nergens meer op reageer.” 

- “Ik kreeg de gemeente aan de deur na het overlijden van mijn man die schulden had. We 
leefden nog wel onder 1 dak, maar in feite waren we al gescheiden. Heb de gemeente tot nu 
toe buiten de deur weten te houden. Praat me er niet van.” 
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Reacties per oplossingsrichting 

Facebookpost 
De oplossingsrichting die is voorgelegd aan de respondenten is een facebookpost, waarin wordt 
doorverwezen naar het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl. Er zijn verschillende varianten 
aan de respondenten voorgelegd, steeds in wisselende volgorde. De tekst wijzigt niet, alleen de 
foto’s verschillen in elke variant. Gevraagd is welke van de onderstaande beelden het meest 
aanspreekt en waarom. 

 

 

Troostend stel: krijgt de meeste positieve reacties. “Zwarte kleding”,  “dit is wel te linken 
met overlijden”, “te verdrietig”, “wel netjes”, “steun aan elkaar”, “verdriet delen”, “passend 
als je kind is overleden”, “dat zijn misschien geen graven op de achtergrond?”, “zwaar 
afscheid”, “het lijkt wel of ze uit elkaar gaan”. 

Kinderhand in oude hand: “Ik zie de link met overlijden niet”, “te verdrietig”, “raakt te 
veel”, “dit kan ook in plaats van het stel, “dit staat voor einde en nieuw begin”, “dit is de 
mooiste”, “loslaten”, “iemand is oud geworden”, “jong leven dat net is begonnen”. 

Kaarsen: “Ik zie de link met overlijden niet”, “kerst”, “Ibiza”, “neutraal”, “nietszeggend”, 
“glaasjes melk”, “heb hier niet zoveel mee”, “heel onduidelijk, staan ze nou op een kist?”, 
“spreekt me aan”, “meest neutrale van deze foto’s”, “kaarsen is netjes, juist omdat ik 
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hiermee geen directe associatie heb met overlijden en dat past dan weer het meest op 
Facebook”. [verkiest dus iets neutraals op Facebook]. 

Oude hand met pen: “Schrijver”, “ik zie de link met overlijden niet”, “heb hier niet zoveel 
mee”, “erfenis regelen”, “ik associeer dit met dingen regelen”, “nietszeggend”.  

Graf: dit beeld krijgt de meeste negatieve reacties. “Direct, maar wel neutraal”, “snel 
duidelijk dat het over overlijden gaat”, “in your face”, “zwaar”, “niet fijn”, “past niet bij 
mijn leefwereld met vrienden uit andere culturen”, “te confronterend”, “niet voor mensen 
die kiezen voor crematie, niet iedereen heeft een graf”, “ik mis een urn”. 

Facebook als communicatiekanaal rond overlijden 
Respondenten reageren negatief of sceptisch over Facebook als informatiekanaal als het gaat om 
informatie rondom overlijden. 

- “Ik wil niet dat Facebook weet dat mijn vader is overleden.”  
-  “Via cookies krijg je dit op een gegeven moment toch wel te zien op Facebook.” 
- “Ik weet niet of ik hier op Facebook naar zou zoeken. Zou eerder googelen naar dit soort 

info.” [lijkt zich niet te realiseren dat je de post in je tijdlijn kunt tegenkomen].  
- “Ik deel weinig, alleen als je weet wat er speelt zou ik dit wel willen delen met die 

persoon.” 

Veel respondenten vinden dat de overheid in het algemeen niet op Facebook moet willen, of 
dat het onderwerp zich leent voor Facebook: 

- “Overheid moet niet op Facebook willen.”  
-  “Ik zag social media toen als afleiding. Ik had dit rond het overlijden echt niet willen zien. 

Zeker niet via cookies.” 
- “Nee, ik zie dit als reclame.” 

…Of juist wel op Facebook.  

- “Fijn dat overheid hiermee naar de burger toe gaat.”  
- “Zou ik wel op klikken als voorbereiding op overlijden.”  

Respondenten hebben voorwaarden of aanvullende tips als de overheid met dit onderwerp 
informatie wil geven op Facebook.  

- “Als je dit doet als overheid, moet het wel echt informatief zijn.” 
-  “Prima, naambekendheid geven op een positieve manier. Maar dan wel met zoiets als ‘We 

helpen u met regelen.’ Als steuntje in de rug.” 
- “Prima, maar al dit beeld is veel te zwaar. Ik heb liever een infographic, dan kun je je eigen 

gevoel invullen.” 
- “Prima, maar liever echte foto’s, dan zie ik sneller dat het om overlijden gaat. Liever geen 

cartoon.”  

Deze foto’s op andere kanalen? 
- Niet bij de bibliotheek. 
- Wel in huis-aan-huisbladen. 
- Wel via Twitter. 
- Wel in informatiemap begrafenisondernemer. 
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Ontwerp voor poster of ansichtkaart 
 

De oplossingsrichting die is getoond is een ontwerp voor een poster of ansichtkaart met daarop 
informatie waar men overzicht kan krijgen over wat je moet regelen als iemand overlijdt. Er zijn 
meerdere varianten voorgelegd: de verschillen tussen de varianten zitten in 1. ronde of vierkante 
informatieblokken, 2. losse termen of vragen in de informatieblokken en 3. Lange of korte tekst die 
verwijst naar Rijksoverheid.nl/overlijden. Deze varianten zijn in wisselende volgorde voorgelegd 
aan de respondenten. 

 

Eerste indruk 

Respondenten reageren positief: 

- “Dit brengt zaken onder de aandacht die je in stappen moet regelen wanneer iemand nog niet 
is overleden, bijvoorbeeld de laatste wil.” 

- “Helder. Mooi.” 
- “Blij dat het niet te sober is. Herfstkleuren prima.”  

Maar zijn ook kritisch:  
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- “Waarom op papier? Je moet het toch uiteindelijk digitaal regelen?” 
- “Dit is een webpagina. Je klikt op de onderwerpen, logt in met DigiD en je kunt het dan meteen 

regelen.” 
- “Ik heb liever een folder die ik meteen kan lezen dan deze poster.”  
- “Ansichtkaart heeft voor mij een vrolijke betekenis. Maar met dit onderwerp heeft de postbode 

niets mee te maken. Misschien kun je dit wel gericht naar een nabestaande sturen, maar dan 
in een gesloten envelop. Het is wel een nette kaart.” 

- Logo staat voor een respondent voor: “Ze hebben weer iets van me nodig.” 
- [Krijgt A4-formaat te zien] “Dit formaat is te groot.”  

Inhoud blokken 

Respondenten zijn verdeeld over de informatie die ze zien. Ze weten niet goed wat ze zien. De een 
zegt zeker te weten dat er nog meer informatie gegeven wordt.  

- “Dit is zeker niet alles, dat zie ik aan de tekst eronder.”  

De ander neemt de tekst in de kaders letterlijk en denkt dat dit alles is dat je te zien krijgt als je de 
website bezoekt.  

- “Denk dat dit specifiek en alleen over deze onderwerpen gaat.”  
- “Ga ervan uit dat ik hier alles vind wat ik nodig hebt, compleet dus.” 

Respondenten reageren het meest uitgesproken op erfbelasting:  

- “Ik vind erfbelasting heel negatief overkomen. Alsof ze gelijk weer wat komen halen. 
Erfbelasting is sowieso oneerlijk. Je hebt er zelf al belasting over betaald. En dan moeten je 
kinderen weer.” 

Respondenten doen suggesties voor aanvullingen:  

- Waarom geen vierde blokje met “Wat is er nog meer?” 
- “Ik mis informatie over DigiD.”  

Vragen of losse woorden 

Respondenten zijn verdeeld of ze liever vragen of losse woorden zien. Mensen hebben echter wel 
voor zichzelf een duidelijke voorkeur. De een spreekt de vragen meer aan. De ander vindt de losse 
woorden nietszeggend. Of hard overkomen. Of dwingend.  

- “Prima, dit zijn de vragen die bij je opkomen. Maar iemand die meer weet, heeft misschien 
genoeg aan losse woorden.”  

- “Doordat ik niet meteen antwoorden krijg, word ik juist getriggerd om naar de website te 
gaan.” 

- “Bij de losse woorden lijkt het alsof je dit altijd moet doen. Bij de vragen kun je zelf bepalen of 
je antwoord nodig hebt op die vraag.”  

Een respondent vindt al die vragen juist erg verwarrend.  

- “Vraag erboven, vragen hier en dan daaronder nog meer vragen…ik wil antwoorden.” 

Een respondent gaat letterlijk op de vragen in. Gaat er zelf antwoorden bij verzinnen. Een 
respondent ziet geen verband tussen de vraag erboven en de tekst in de bollen. Een respondent 
vindt de volgorde van de onderwerpen in de bollen/vierkanten belangrijk, omdat ze in de tekening 
de vier jaargetijden ziet en daarmee dus een proces in stappen. 
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Timing voor of na uitvaart 

Respondenten zijn sterk verdeeld over wanneer ze de poster of ansicht zouden willen zien of 
ontvangen. Enkelen willen al ruim voor het overlijden gewezen worden op de informatie. Of juist 
pas (ver) nadat de uitvaart of crematie achter de rug is.  

- “Als je dit krijgt na de aangifte is dit blok ‘Aangifte doen’ overbodig.” 
- “Niet voor de uitvaart. Dan komt het te snel.” 
- “Niet na de uitvaart. Dan komt het te laat.”  
- “Op het moment dat je de urn of as gaat ophalen.” 
- “Als je een uitvaartverzekering afsluit, of een hypotheek met een levensverzekering.” 
- “Dit had me wel geholpen ja, maar dan had ik dit wel ergens in een vroeg stadium moeten 

tegenkomen. [Al voor het overlijden]. Mijn vader is heel plotseling overleden. Toen heb ik de 
begrafenisplanner gebeld.” 

- “Tegelijk met die brief van de gemeente. Voor als je die niet goed kunt lezen.” [Ziet de poster 
als vervanging van de brief.] 

Rond of vierkant  

- Rond: “Leuker”, “wel grappig: overheid is oubollig”, “zachter” [in combinatie met de vragen], 
“cyclus van het leven”. 

- Vierkant: “Hard, zeker bij overlijden”, “afstandelijk” [in combinatie met de losse woorden]. 
- Lichte tekstvakken: “Saai”, “kaal”, “flets”.  

QR-code 

Respondenten kennen de functie van de QR-code, maar zijn niet helemaal zeker van het gebruik of 
gebruiken hem niet vanuit onwetendheid.  

- “Moet je scannen.”  
- “Ik weet niet hoe precies, maar je gaat ermee naar een website.”  
- “Ik ken het sinds kort van de ING-app, maar gebruik het verder nooit.”  
- “Ken het, maar gebruik het zelf niet.”  
- “Ken het, maar mijn telefoon kan dit niet.” [heeft iPhone, weet niet dat zijn iPhone dit wel 

kan]. 
- Respondenten geven aan dat ze dit zelf wel snappen of kunnen, maar vermoeden dat anderen 

(in hun omgeving) dit niet kunnen.  
- “Ik gebruik het, maar ik ben nog jong.” [leeftijd van de respondent is 51]  
- “Ik gebruik het, maar mijn man zou niet weten hoe dit te gebruiken.” 

Respondenten schetsen waar ze denken uit te komen.  

- “Ik denk dat ik via de QR-code op een webpagina uitkom die er hetzelfde uitziet als deze 
poster.  

- “Ik denk via de QR meer informatie te gaan vinden, maar niet dat je het meteen met DigiD kan 
regelen.” 

Respondenten denken bovendien kritisch door over de bruikbaarheid van de QR-code.  

- “Vind ik handig, maar je moet dit wel met je telefoon doen, terwijl het persoonlijk overzicht 
juist fijner is om op je laptop te bekijken.”  

- “Ik zou de QR niet gebruiken, maar de url intypen, omdat ik dit op een laptop wil zien.”  
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Call to action (CTA) 

Respondenten zijn verdeeld. Er is geen duidelijke voorkeur voor de korte, bondige CTA, dan wel 
voor de langere, beschrijvende CTA. De een vindt de korte CTA ‘Meer vragen? Meer weten?’ lekker 
kort en bondig in combi met de url. De ander vindt de langere variant duidelijker. Of voelt zich met 
de langere CTA beter voorbereid op wat hij kan verwachten:  

- “De langere valt meer op.” 
- “De langere zegt duidelijker waar de url of QR je naartoe leidt.”  
- “Prima, maak een overzicht.”  
- “Maak een overzicht. Duidelijk!” 

Mensen zijn wel kritisch over de formulering van de langere CTA. 

- “Maak een overzicht - dat klinkt ingewikkeld. Kan ik dat wel? Bekijk het overzicht vind ik 
duidelijker.” [realiseert zich niet dat ze zelf net een overzicht heeft gemaakt.] 

Een respondent is aanvankelijk stellig over de tekst in de blokken/bollen, maar stelt haar idee bij, 
nadat ze de CTA onder de blokken/bollen leest. 

- “Het gaat alleen hier over.” [Na lezing van CTA] “Ah ja, het zal vast over meer gaan dan dit.” 

Een respondent kiest op basis van de CTA ‘Maak een overzicht’ voor de vierkanten. [CTA lijkt hier 
dus leidend in de voorkeur voor de vierkanten; en dus niet de vierkante vormen op zich.] 

 

Waar verwacht de respondent de poster of ansicht te vinden? 

Respondenten zijn verdeeld over waar ze dit willen tegenkomen:  

- “Bij de deelgemeente, maar wanneer kom je daar nou?” 
- “Anwb, belastingkantoor, bibliotheek, musea.”  
- “Overal waar je vroeger Pb51 kon vinden.”  
- “Je ziet ze in cafés, maar dit verwacht ik daar niet.” [noemt Boomerang-kaarten] 
- “Ziekenhuis, huisarts.”  
- Een respondent geeft aan dat je afhankelijk bent van wie je voor je hebt: “Niet elke huisarts is 

even attent.”  
- “Facebook en Instagram.”  
- “In het mapje dat je krijgt van de begrafenisondernemer.”  
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Brief verzoek om contactpersoon  
Als oplossingsrichting is een brief voorgelegd met vier elementen: 

- Medeleven tonen aan de nabestaande. 
- De nabestaande vragen om de contactpersoon door te geven die zaken afhandelt namens de 

overledene.  
- De nabestaande overzicht geven (in een infographic) van wat hij of zij moet regelen namens de 

overledene.  
- De nabestaande doorverwijzen naar het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl waar de 

nabestaande een overzicht kan maken van wat hij of zij moet regelen na een overlijden. 

 

Respondenten kregen op de eerste onderzoeksdag de eerste versie van de brief (links). Op dag 2, 
3 en 4 werd de tweede versie (rechts) getoond. Het belangrijkste verschil zit hem in de plaats van 
de infographic. Zie onder het kopje ‘Infographic’ verderop in dit hoofdstuk.  

 

Eerste indruk 

De brief wordt positief ontvangen. Een respondent leest hele brief met vinger langs de kantlijn. “O 
ja, wat handig, overzichtelijk. Want het is wel een doolhof wat je allemaal moet regelen.” “Zou 
deze brief wel lezen. Je weet namelijk heel veel niet.” “Het belangrijkste is natuurlijk dat je de akte 
van overlijden ontvangt. Maar je kunt hiermee dus een andere contactpersoon opgeven.” 
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-  “Zou anders 14010 hebben gebeld.” [gemeente Rotterdam] 
- “Waarom geen folder met meer uitleg?” 

Timing  

- “Zo vroeg mogelijk.” 
- “Maak er 2 weken van, in plaats van dat ik deze brief al voor de uitvaart krijg.”  
- “Ik zou het persoonlijk overzicht meteen gaan doen als ik deze brief krijg.” 
- “Zou het persoonlijk overzicht niet meteen doen, wel na een week of 2,3.” 
- “Denk je echt dat iemand in de eerste week hier aandacht aan besteedt? 
- “Deze brief moet dan wel bij mij aankomen. Je bent dan afhankelijk van de 

begrafenisondernemer. ” 
 

Aanhef en openingszin 

- “Deze brief moet aan partner of kinderen zijn gericht.” 
- “Denk dat het goed is dat er een 1contactpersoon namens de overledene is. Ben niet bang voor 

privacy-gevoeligheid. Alleen maar fijn dat je dit zo kunt regelen.”  
-  “Is goed zo. ‘Beste’ wordt zo vaak gebruikt. Is helemaal ingeburgerd.” 
- “Gecondoleerd is netjes, maar erger me wel aan het woord op zich.” [Doet suggestie] “Ik heb 

liever ‘Een verlies is erg om mee te maken. Graag helpen we u met het regelen van zaken’.” 
- Respondent vindt condoleren belangrijk. “Ik miste dat bij ING.” “Dit zijn wel de termen die je 

ervoor gebruikt. “ “Pas was ik verbaasd toen iemand het niet zei. Ik vond dat in mijn geval 
niet onprettig. Ik had niet zo’n sterke band met de overledene. Toch vind ik dat het erbij 
hoort.” 

- “In de openingszin verwacht ik al meer nadruk op dat je veel moet regelen.” 
- Respondent geeft suggestie: “Vervang ‘vandaag’ door datum.” 
- “Moet dit tegenwoordig niet genderneutraal? Of hoeft de overheid dat niet?” 
- “Afstandelijk. Kortaf. Dat komt door de korte zinnetjes.” 

Naam of relatie met de overledene 

- “De naam van de overledene noemen is goed. De relatie hoeft er niet bij, want het ligt er maar 
aan wie de contactpersoon is of wie deze brief in handen krijgt.” 

- Noem ook ‘mevrouw’ of ‘de heer’ erbij, in plaats van alleen de naam van de overledene. 
- Hier liefst de relatie die ik had met de overledene, dan alleen zijn naam te lezen. Dat is 

afstandelijk. 

Inhoud 

De verschillende boodschappen van de brief zijn niet meteen duidelijk. De brief vraagt leeswerk en 
hier en daar een hint van de onderzoekers.  

- “Ik moet dit twee keer lezen. Lange zin, lange alinea. Door het woord ‘bijvoorbeeld’ wordt het 
onduidelijk.”  

- “Ik moet nadenken over wie in ons geval contactpersoon is. Mijn moeder zou 
normaalgesproken contactpersoon zijn voor mijn overleden vader, maar zij kan niet goed 
Nederlands lezen. Daarom ben ik het.” 

- “Kan die contactpersoon misschien iemand van de uitvaartorganisatie zijn? Nee, ik denk toch 
van niet.” 

- “Ik denk dat ik een contactpersoon aangewezen krijg van de gemeente als ik er zelf niet uit 
kom.” 

- “Ik verwacht dat die contactpersoon hierdoor ook wel bij DigiD binnenkomt.”  
- “Zou het niet prettig vinden als dit via de begrafenisondernemer ging. Dit is privacygevoelig. Ik 

wil dit zelf doen.” [Respondent is verward. Denkt dat uitvaartondernemer aangifte van 
overlijden doet en daarmee meteen contactpersoon is. Respondent heeft niet door dat het in de 
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brief gaat om het doorgeven van een contactpersoon. Snapt in tweede instantie dat zijzelf 
contactpersoon wordt als zij dit doorgeeft.]  

-  “Contactpersoon doorgeven is puur voor gemeente. [Respondent heeft niet door dat het 
allerlei instanties zijn, ook buiten gemeente.] 

- “Deze brief is niet voor mij bedoeld. Ik ben zelf de contactpersoon.” 
- Respondent verwacht meer info over wat de rol is van de contactpersoon als de overledene 

schulden had. [Respondent vertelt dat hij de erfenis heeft verworpen en dus geen partij is voor 
de schuldeisers, maar nog steeds benaderd wordt door schuldeisers.] 

- “Goed dat je het online kunt regelen. Denk wel dat de contactpersoon hierna alle post zal 
ontvangen.” 

Infographic 

Respondenten reageren wisselend op de infographic. Enkelen waarderen en snappen het: 

- “Kleurtjes. Wel leuk. Smaakvol.”  
-  “Begrijpelijk. Maakt de instanties zichtbaar.”  
- “De icoontjes zeggen mij wat er geregeld moet worden.”  
-  “Ik zie het als tijdlijn. Eerst dit, dan dat. Ik ben het poppetje. Je kunt het poppetje en de 

lijntjes ook weglaten. Dan is het geen proces meer.” 

Enkelen hangen er meer aan op dan wat we met de infographic bedoelen:  

- “Van al deze instanties gaat het allemaal vanzelf na de wijziging in het ‘bevolkingsregister’.”  
- Respondent denkt aan de infographic te zien dat als je de contactpersoon doorgeeft alles 

automatisch gaat. 
- Respondent denkt aan de icoontjes te zien wat er op de website te vinden zal zijn.  

Sommigen zijn kritisch of worden niet geholpen door de infographic 

- “Voor mij hoeven de icoontjes niet.” 
- “Pensioen is vreemde eend. Is geen overheidsinstantie. Behalve als je AOW bedoelt.” 
- Respondent mist wat die contactpersoon precies betekent. “Dit plaatje helpt ook niet.” 
- Respondent associeert icoontjes met alles wat vanzelf gaat, maar reageert verward. “De zorg 

moest ik zelf regelen.” 

Verwijzing naar persoonlijk overzicht 

- Respondenten zien alinea met link onderaan brief versie 1 over het hoofd. De tekst onder de 
icoontjes wordt gezien als afsluiting van de brief. Dus niet belangrijk. [De onderzoekers hebben 
dit na de eerste onderzoeksdag veranderd door relatief minder tekst boven -, en meer tekst 
onder de icoontjes te plaatsen. Zie brieven bovenin dit hoofdstuk] Laatste alinea wordt dan 
ineens wel gezien.  

- Respondent valt over formulering kopje. “’Wat kunt u verder doen?’ moet zijn ‘Wat moet u…’.” 
- “Als ik hulp nodig heb, zou ik deze url wel intypen.” 
- Respondent struikelt over de term ‘overzicht maken’. “Dat kan ik niet.” 

Gemiste elementen 

- Respondent mist een telefoonnummer. “Ik zou dit namelijk liever telefonisch doorgeven. Of 
meteen aan het loket, toen ik aangifte van overlijden deed. En nog liever zou ik zelf alles direct 
online bij de instanties zelf regelen. Dus zonder dat ik een contactpersoon hoef door te geven.” 

-  “Hier staat dat je alleen naam en bsn moet opgeven. Hebben ze dan geen adres nodig van die 
contactpersoon? Anders komt de post toch niet aan?” 
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Waar verwacht men een verwijzing naar het persoonlijk overzicht? 

- “Mijn vader is op straat in elkaar gezakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Liefst was ik in 
ziekenhuis al op het persoonlijk overzicht attent gemaakt.”  

- “Op tv, al is het geen leuk onderwerp.” 
- “Ik wist via het ziekenhuis dat ik bij de gemeente moest zijn voor informatie.”  
- “Website gemeente.” 
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Persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl 

Eerste indruk van de resultatenpagina [wordt getoond als mensen de vragenlijst online 
hebben doorlopen] 

- “Ik wist niet van deze checklist. Ben nu uit mezelf naar de websites van alle instanties geweest 
om te lezen hoe het zit en om zaken te regelen.” 

- “Dit helpt wel in plaats van vast te lopen tussen instanties.” 
- “Ben gek op lijstjes.” 
- “Is stappenplan over zaken die geregeld moeten worden.” 
- “Overzichtelijk.” 
- “Ik mis de icoontjes.” [die respondent in de brief zag]. 
- “Het is wel veel.” 
- “Heel goed dat Rijksoverheid dit doet. Betrouwbaar, maar je hoopt dan wel dat het up to date 

is.”  
 

Landingspagina/vraagstelling 

- Vraag ‘Had uw ouder 1 of meer uitkeringen of pensioenregelingen?’: “Bedoelen ze hier dat hij 
opbouwde of kreeg?” 

- Vraag ‘Had uw ouder 1 of meer uitkeringen…?’ is onduidelijk: respondent leest cijfer 1 alsof het 
bij ouder hoort. 

- Respondent mist ‘gepensioneerd’ in de antwoordopties.  
- Termen partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen blijken verwarrend. 
- [Vragen AOW-leeftijd en uitkering omdraaien]  
- Respondent mist de vraag ‘Heeft u al aangifte van overlijden gedaan?’  
- Respondent mist de vraag ‘Waar verbleef de persoon toen hij of zij overleed?’ 
- Respondent mist bij vraag ‘Wie is overleden?’ de antwoordoptie stiefouder of stiefkind.  

Resultaatpagina/tekstblokken 

Meeste respondenten zijn positief:  

- “Meeste weet ik wel, maar fijn dat je nog kunt checken.” 
- “Meeste komt me wel bekend voor. Sommige dingen heb ik aan de maatschappelijk werker 

gevraagd.”  
- Te veel info ineens. Kan er meer gefilterd worden? 
- “Lange lijst lijkt het, maar zo vergeet je niks.”  

Respondenten hebben bepaalde verwachtingen:  

- Respondent verwacht kostenoverzicht. 
-  “Ik verwacht de urgente dingen bovenin, bijvoorbeeld bankzaken, huur van de woning, daarna 

uitkeringen en belastingen, zorg, administratie en ten slotte studie.”  

Respondenten zijn kritisch:  

- “Blokje studie is niet logisch, als je hebt aangegeven dat de overledene AOW kreeg.” 
- Blokje ‘Huurcontract stopt’ is misleidend. Je moet het zelf opzeggen als je te veel huur wilt 

voorkomen.  
- “Informatie in deze lijst en in de brief komen niet overeen.”[In tweede instantie vindt 

respondent dat niet erg.] 
- “Lappen tekst. Zou er zelf sneller doorheen scrollen. En niet alles openen.” 
- “Moet wel completer en meer op maat. Bv begeleiding bij huur opzeggen. Wensen uitvaart echt 

vastleggen.” 
- Erfenis verdelen toont 2x [=Foutje checklist] 
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Respondenten missen nog bepaalde zaken:  

- “Ik mis ‘Wat te doen bij schulden’, ‘Afstand doen van de erfenis’ en ‘Rechtszaken die de 
overledene had lopen.” 

- “Ik mis afval doorgeven.” 
- “Ik mis pensioen uit buitenland. Dat je daar achteraf nog over moet afdragen als erfgenaam.”  
- Respondent mist informatie over de huur in combinatie met huurtoeslag. “Huur loopt enige tijd 

door (tenzij je zelf woning direct ontruimt en meteen opzegt), maar huurtoeslag stopt meteen, 
omdat die persoonsgebonden is.” 

- “Mis info bij kenteken overzetten: daarmee zou ze de erfenis aanvaarden. Bij schulden mag je 
volgens respondent zelfs de auto niet verzetten. Want daarmee aanvaard je de schulden.” 
[Noot onderzoekers: dit klopt niet. Aanvaarden gebeurt alleen als het kenteken wordt 
overgeschreven] 

Functionaliteiten 

-  [Onderzoeker suggereert Whatsapp] “Misschien, voor jongeren…. Maar voor ouderen moet er 
een groot icoon met ‘Contact’ komen.” 

- “Zou willen opslaan, of account aanmaken.” 
- “Mijn situatie liever als tussenscherm krijgen.” 
- “Pdf te veel tekst. Liever infographic.” 
- “Ik mis contactinformatie onderaan of een chatfunctie voor als ik iets in de lijst niet begrijp.” 

Timing  

-  “Het persoonlijk overzicht in die brief noemen is wel een goed moment. Maar er mag in die 
brief wel meer nadruk komen op het bestaan van die checklist.” [Respondent heeft net 
checklist doorlopen en reageert achteraf.] 

- “Handig als ik dit 1 of 2 weken na het overlijden had gehad om te gaan regelen.” 
- “Had ik dit maar op tijd gehad via folder met link van de uitvaartondernemer of notaris.”  
- “Ik heb de aangifte van overlijden al achter de rug als ik hier vanuit de brief kom.” 

Hoe verwacht respondent bij het persoonlijk overzicht te komen 

- Google, spotje radio, tv, uitvaartondernemer, notaris. 

Hoe heeft de respondent het aangepakt zonder persoonlijk overzicht 

- “Ik heb gebeld met Belastingdienst en met Toeslagen toen het zo lang duurde.” 
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Conclusie 
 

De nabestaanden geven aan bij uiteenlopende organisaties moeite te hebben gehad met de 
afwikkeling na een overlijden, niet alleen bij overheidsinstanties. Instanties zijn traag, werken 
langs elkaar heen en maken fouten.  

Inloggen met DigiD, machtigen en andere zaken online regelen verlopen niet zondermeer soepel. 
Het lukt respondenten zaken online af te wikkelen, maar dan wel doordat zij bijvoorbeeld 
inlogcodes hebben ontvangen van de overledene al voor het overlijden. Of doordat zij deze zelf 
hebben kunnen vinden in de telefoon of administratie van de overledene.  

Respondenten hebben gemengde gevoelens over de uitvaartondernemer. Deze helpt hen weliswaar 
bij de uitvaart, maar neemt soms te veel uit handen. Daardoor hebben de nabestaanden het 
gevoel de regie te verliezen. Of raken zij daadwerkelijk het zicht kwijt, bijvoorbeeld op de kosten 
van de uitvaart. 

De nabestaanden blijven ten slotte lang in onzekerheid, totdat alles is afgehandeld. Respondenten 
zien rond het overlijden van een nabestaande een rol voor de overheid. En bedoelen dan vooral 
een helpende hand, als steuntje in de rug in een moeilijke tijd. 

Hierna volgen conclusies per oplossingsrichting.  

 

Facebookpost 
 

Reacties op de foto’s 

De nabestaanden reageren uiteenlopend op de foto’s die zij krijgen voorgelegd. Er zijn sterke 
voorkeuren maar ook uitgesproken negatieve reacties en dit geldt voor alle beelden. Er is 
weliswaar een lijn aan te brengen in de voorkeur voor bepaalde foto’s. De foto van het graf krijgt 
bijvoorbeeld meer negatieve reacties dan de andere beelden. Toch voert verdeeldheid over de 
getoonde beelden de boventoon. 

• De foto van het troostende stel krijgt de meeste positieve reacties. Respondenten 
associëren het beeld onder meer met verdriet delen en steun aan elkaar hebben. Toch zijn 
er ook negatieve reacties, zoals ‘te verdrietig’ of ‘te zwaar’ en rijzen er vragen bij dit beeld, 
bijvoorbeeld of het stel uit elkaar gaat.  

• De kinderhand met daarin een oude hand vinden respondenten staan voor de eindigheid 
van het leven en een nieuw begin, hoewel een enkeling dit beeld te verdrietig vindt.  

• De kaarsen vinden respondenten neutraal tot nietszeggend, maar wel passend bij Facebook 
omdat het niet te direct verwijst naar een overlijden.  

• De oude hand met pen linken respondenten aan dingen regelen of een erfenis afwikkelen.  
• Het graf krijgt de meeste negatieve reacties. Respondenten vinden het beeld weliswaar 

duidelijk, maar ook te direct of zwaar. En niet passend voor mensen die kiezen voor 
crematie of mensen met een andere culturele achtergrond. 

Al met al reageren de respondenten uitgesproken op de foto’s. De beelden roepen nogal wat 
emoties op, zowel positieve als negatieve.  

Facebook als communicatiekanaal voor Rijksoverheid 

Respondenten reageren negatief of sceptisch over Facebook als informatiekanaal voor informatie 
over overlijden. De nabestaanden vinden dat de overheid in het algemeen niet op Facebook moet 
willen, of dat het onderwerp overlijden zich niet leent voor Facebook. Ze zien het medium als 
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ontspanning. Anderen vinden het juist wel fijn als ze informatie van de overheid krijgen 
bijvoorbeeld als voorbereiding op een overlijden. Wat de overheid deelt op Facebook moet in elk 
geval informatief zijn en mensen helpen.  

Naast facebook zien de nabestaanden andere kanalen als mogelijkheid voor de overheid om 
informatie rond overlijden te delen, zoals twitter, huis-aan-huisbladen en de informatiemap van de 
uitvaartondernemer. 

 

Ontwerp voor poster of ansichtkaart 
De eerste indruk van de nabestaanden is positief. Het ontwerp brengt zaken onder de aandacht die 
mensen moeten regelen. Maar ze zijn ook kritisch over het middel, waarbij de een liever alles 
digitaal heeft, en de ander liever een folder waarin ze alles kan nalezen. Anderen zijn sceptisch 
over de overheid als boodschapper.  

Inhoud blokken 

Respondenten weten niet goed wat ze in de blokken zien. De een zegt zeker te weten dat er nog 
meer informatie gegeven wordt. De ander neemt de tekst in de kaders letterlijk en denkt dat dit 
alles is dat ze te zien krijgen als ze de website bezoeken. Respondenten reageren het meest 
uitgesproken (negatief) op erfbelasting, maar missen ook informatie, bijvoorbeeld over DigiD of 
andere zaken.  

Vragen of losse woorden 

Respondenten zijn verdeeld of ze liever vragen of losse woorden zien. Mensen hebben echter wel 
voor zichzelf een duidelijke voorkeur. De een spreekt de vragen meer aan. De ander vindt de losse 
woorden nietszeggend. Of hard overkomen. Of dwingend. Een respondent vindt al die vragen juist 
erg verwarrend en wil ook antwoorden zien. Een respondent gaat letterlijk op de vragen in en 
verzint er zelf antwoorden bij. Een respondent ziet geen verband tussen de vraag erboven en drie 
onderwerpen eronder. Een respondent vindt de volgorde van de onderwerpen belangrijk, omdat ze 
er een proces in stappen ziet. 

Timing voor of na uitvaart 

Respondenten zijn sterk verdeeld over wanneer ze de poster of ansicht zouden willen zien of 
ontvangen. Enkelen willen al ruim voor het overlijden gewezen worden op de informatie. Of juist 
pas (ver) nadat de uitvaart of crematie achter de rug is. Spontaan wordt de brief van de gemeente 
genoemd, als een goed moment om de poster of ansicht te krijgen. Een respondent ziet de poster 
of ansicht als vervanger van de brief. [Respondenten hebben in het onderzoek net de brief van de 
gemeenten voorgelegd gekregen.] 

Rond of vierkant  

Respondenten zijn sterk verdeeld over de vormgeving. De een heeft een uitgesproken voorkeur 
voor de bollen, de ander voor de vierkanten. De bollen worden over het algemeen als vriendelijker 
gezien. De vierkanten als afstandelijker. 

QR-code 

Veel respondenten zeggen de functie van de QR-code te kennen, maar zijn niet helemaal zeker van 
de werking. Ze gebruiken hem niet, vanuit onwetendheid of omdat ze denken dat hun smartphone 
dat niet kan. Of ze gebruiken hem zelf wel, maar weten, of schatten in dat anderen deze niet 
gebruiken. Respondenten denken via de QR-code uit te komen op een webpagina waar ze meer 
informatie gaan vinden. Deze kan er hetzelfde uitzien als deze poster. Dat mensen meteen zaken 
kunnen regelen met DigiD verwacht men niet direct.  
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Respondenten denken ten slotte kritisch omdat ze de informatie liefst op een laptop lezen, terwijl 
de QR-code het gemakkelijkst op een smartphone gescand wordt. De url intypen heeft dan de 
voorkeur. 

Call to action (CTA) 

Respondenten zijn verdeeld over de CTA. Er is geen duidelijke voorkeur voor de korte, bondige 
CTA, dan wel de langere, beschrijvende CTA. De een vindt de korte CTA ‘Meer vragen? Meer 
weten?’ lekker kort en bondig in combinatie met de url. De ander vindt de langere variant 
duidelijker. Of voelt zich met de langere CTA beter voorbereid op wat hij kan verwachten, namelijk 
een overzicht. De nabestaanden zijn wel kritisch over de formulering van de langere CTA. Ze 
vinden een ‘overzicht maken’ ingewikkelder klinken dan een ‘overzicht krijgen’. Enkele 
respondenten zien aan de CTA pas wat de ware boodschap van de poster is. Ze concluderen dat 
het over meer gaat dan alleen de informatie op de poster. 

Waar verwacht de respondent de poster of ansicht te vinden? 

Respondenten zijn verdeeld over waar ze dit willen tegenkomen. Enkelen verwachten dit op de 
bekende plekken in de buurt, bijvoorbeeld waar je vroeger de folders van Postbus51 kon vinden, 
zoals deelgemeente en bibliotheek, maar ook ANWB en belastingkantoor. En bij zorginstellingen 
zoals ziekenhuis, huisarts. Of op Facebook en Instagram en in de map van de 
begrafenisondernemer.  

 

Brief aan nabestaanden  
De onderzoekers hebben in totaal twee brieven getest. De eerste brief is op basis van de eerste 
inzichten van de eerste onderzoeksdag meteen aangepast. De respondenten op dag 2,3 en 4 
kregen de tweede (aangepaste) brief voorgelegd. Het belangrijkste verschil zit hem in de plaats 
van de infographic, waardoor de alinea over het persoonlijk overzicht niet langer als afsluiting (en 
dus onbelangrijk element in de brief) wordt gezien.  

Eerste indruk 

De brief wordt positief ontvangen. Respondenten vinden hem overzichtelijk. Toch ontgaat alle 
respondenten op de eerste onderzoeksdag de alinea over het persoonlijk overzicht onder de 
infographic. Ze zien hem alleen als ze erop gewezen worden. Op onderzoeksdag 2 krijgen de 
respondenten daarom een aangepaste (tweede) versie van de brief. Nu de infographic naar boven 
is gehaald, overzien respondenten de verschillende elementen in de brief beter. En zien meer 
nabestaanden spontaan de url naar het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl.  

Timing  

Een enkeling wil een dergelijke brief zo vroeg mogelijk. Anderen twijfelen, of je hiermee bezig wilt 
zijn al voor de uitvaart. En terwijl de een het persoonlijk overzicht meteen zou gaan bekijken als hij 
de brief krijgt, zou de ander hem pas na een week of 2,3 doen. Een enkeling twijfelt, of deze brief 
hem wel op tijd bereikt als hij via de uitvaartondernemer moet komen. Respondenten vinden niet 
alleen de getoonde brief, maar ook het ziekenhuis, de website van de gemeente of tv een goede 
plek om op de checklist te worden gewezen.  

Aanhef en openingszin 

Respondenten zijn over het algemeen tevreden over de aanhef en het medeleven dat wordt 
betuigd. Enkelen geven tips, bijvoorbeeld dat de openingszin al meer nadruk kan leggen op de 
hoeveelheid die mensen moeten regelen. Een respondent vindt de korte zinnen afstandelijk 
overkomen. 

Naam of relatie met de overledene 
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Respondenten zijn over het algemeen tevreden over de vermelding van de naam van de 
overledene. De relatie hoeft er niet bij, want het ligt er maar aan wie de contactpersoon is of wie 
deze brief in handen krijgt. Maar de toevoeging van ‘mevrouw’ of ‘de heer’ is wel wenselijk bij de 
naam van de overledene. Een enkeling ziet graag wel zijn relatie met de overledene genoemd. 

Verzoek contactpersoon 

Niet alle boodschappen in de brief zijn meteen duidelijk. De eerste versie van de brief vraagt hints 
van de onderzoekers. De tweede versie vraagt nog altijd veel leeswerk. Het verzoek een 
contactpersoon door te geven, roept veel vragen op over de rol van die contactpersoon. 
Respondenten moeten diep nadenken voordat zij kunnen aangeven wie in hun situatie de 
contactpersoon is. Een enkeling denkt dat de uitvaartondernemer contactpersoon is. Of dat hij een 
contactpersoon door de gemeente aangewezen krijgt als hij er zelf niet uitkomt. Ten slotte is er 
verwarring over het feit dat er een contactpersoon wordt gevraagd, terwijl hij al contactpersoon is. 

Infographic  

Respondenten reageren wisselend op de infographic. Enkelen waarderen de kleuren en snappen de 
bedoeling, namelijk dat er wat geregeld moet worden. Anderen hangen er meer aan op dan wat we 
met de infographic bedoelen. Bijvoorbeeld dat alles verder vanzelf gaat als je een contactpersoon 
doorgeeft. Sommigen zijn kritisch en vinden pensioen en zorg niet passen tussen de 
overheidsinstanties. Ze vragen zich ook af of alle genoemde onderdelen helemaal automatisch 
gaan. Enkelen voelen zich niet geholpen door de infographic. 

Verwijzing naar persoonlijk overzicht  

Respondenten zien de alinea met link onderaan de eerste versie van de brief over het hoofd. De 
tekst onder de icoontjes wordt gezien als afsluiting van de brief. Dus niet belangrijk. [De 
onderzoekers hebben dit na de eerste onderzoeksdag veranderd door relatief minder tekst boven -, 
en meer tekst onder de icoontjes te plaatsen.] Laatste alinea wordt dan ineens wel gezien. Een 
respondent valt over de formulering van het kopje ’Wat kunt u verder doen?’. Dit moet volgens 
hem zijn ‘Wat moet u…’. Een respondent struikelt over de term ‘overzicht maken’ en denkt dat hij 
dat niet kan.  

Gemiste elementen 

Een van de nabestaanden mist een telefoonnummer, maar zou nog liever alles zelf direct online bij 
de instanties regelen zonder een contactpersoon te hoeven doorgeven. 

 

Persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl 
De eerste indruk van de resultatenpagina is positief. Respondenten vinden de lijst overzichtelijk, 
noemen het een betrouwbaar stappenplan van de overheid, mits het overzicht up-to-date is. Het is 
wel veel, vinden de nabestaanden. Een van hen mist de icoontjes van de brief.  

Vraagstelling persoonlijk overzicht 

Enkele vragen blijken onduidelijk geformuleerd. Soms mist men een antwoordoptie. En soms een 
vraag die met timing te maken heeft, bijvoorbeeld ‘Heeft u al aangifte van overlijden gedaan?’. 

Resultaatpagina/tekstblokken 

De eerste indruk van de meeste respondenten is positief. Het meeste weten ze al wel: ze zien de 
lijst dan ook als steuntje in de rug. Enkelen vinden het veel en vragen zich af of er meer gefilterd 
kan worden. Respondenten hebben hogere verwachtingen dan de lijst biedt, bijvoorbeeld een 
kostenoverzicht, of urgente zaken bovenin. Niet alle blokken vinden ze even passend. Het blok 
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over studie bijvoorbeeld, als de overledene AOW kreeg. Respondenten missen nog bepaalde zaken. 
Bijvoorbeeld wat te doen bij schulden of rechtszaken die de overledene had lopen. 

Functionaliteiten 

Respondenten zien graag bepaalde functionaliteiten, bijvoorbeeld een contactknop, een 
telefoonnummer, een chatfunctie, of een infographic die tekst vervangt of begeleidt. 

Timing  

Respondenten vinden de brief een goed moment om op het persoonlijk overzicht gewezen te 
worden, hoewel een van de items, namelijk aangifte van overlijden, dan al achter de rug is. Of 
anders 1 tot 2 weken na het overleden. 

Hoe verwacht respondent bij het persoonlijk overzicht te komen 

Respondenten denken op verschillende manieren bij het persoonlijk overzicht terecht te komen, 
bijvoorbeeld via Google, een spotje op radio en tv, een leesfolder bij de notaris en via  
uitvaartondernemer. 
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Aanbevelingen 
Hieronder volgen algemene aanbevelingen en de aanbevelingen per oplossing 

Algemene aanbevelingen 
 

 Gemeenteloket inrichten met informatie speciaal voor kwetsbare (inclusie-) 
groepen, zoals: 
o kinderen (minderjarigen of studerenden die hun ouders moeten begraven),  
o analfabeten,  
o anderstaligen, 
o lichamelijk beperkten (blind/doof). 

 
 Informatie (naast of in de filtertool) brengen, bijvoorbeeld over wat te doen bij:  

o schulden afwikkelen na een overlijden, 
o lopende rechtszaken van de overledene, 
o scheiding van tafel en bed/onder 1 dak met ex, 
o geen contact met ouder, maar wel benaderd worden door instanties. 

Aanbevelingen per oplossing 
 

Facebookpost 
• De respondenten reageren uitgesproken op de foto’s. De beelden roepen veel emoties op, 

zowel positieve als negatieve. Het blijft onduidelijk welke foto het beste gaat werken, en 
of een foto in een facebookpost überhaupt gaat werken.  

• De nabestaanden vinden bovendien dat het onderwerp overlijden zich niet leent voor 
Facebook. Of zelfs dat de overheid helemaal niet op Facebook moet willen. Genoemde 
alternatieven voor Facebook zijn huis-aan-huis-bladen en de informatiemap van de 
uitvaartondernemer. 

Poster of ansichtkaart 
• Vormgeving 

De respondenten hebben voor zichzelf een duidelijke voorkeur voor de vragen of de losse 
woorden in de tekstvakken. En voor de bollen of vierkanten. Maar geen van de ontwerpen 
springt eruit voor alle respondenten. Bovendien raken respondenten verstrikt in de tekst. 
Positief is wel dat respondenten zien dat de poster gaat over zaken die zij als nabestaande 
moeten regelen  De poster an sich kan werken als middel om nabestaanden te bereiken. 
Echter de vormgeving moet simpeler, waarbij doel en actie voor nabestaanden eenduidiger 
zijn. 

• Timing 
Respondenten zijn sterk verdeeld over wanneer ze de poster of ansicht zouden willen zien 
of ontvangen. Van ruim voor het overlijden tot (ver) nadat de uitvaart of crematie achter 
de rug is.  Tegelijk met de brief van de gemeente lijkt vooralsnog een goed moment om 
de poster te verspreiden, al zal niet iedereen al voor de uitvaart de volle aandacht voor de 
boodschap hebben. Verspreiding van de poster op logische plekken kan helpen om mensen 
attent te maken op zaken regelen met de overheid, al voor zij daadwerkelijk met een 
overlijden te maken hebben.  

• QR-code 
Respondenten zeggen de functie van de QR-code kennen, maar gebruiken hem niet. Of ze 
gebruiken hem wel, maar weten dat anderen deze niet gebruiken. De nabestaanden willen 
de informatie bovendien liefst op een laptop lezen, terwijl de QR-code op een smartphone 
gescand wordt.  De QR-code op de poster werkt niet zondermeer als verwijzer naar het 
persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl.  

• Call to action (CTA) 
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Hoewel sommige respondenten de verkorte url prima vinden, lijkt de langere variant voor 
de meesten duidelijker. Men is wel kritisch over de formulering en vindt een ‘overzicht 
maken’ ingewikkeld klinken.  Een langere beschrijvende CTA gaat nabestaanden 
waarschijnlijk het beste helpen, waarbij de formulering een ‘overzicht krijgen’ de voorkeur 
heeft.  

• Verspreiding 
Respondenten verwachten de poster of ansicht te vinden in hun buurt of bij hun 
zorgverlener te vinden.  

Brief aan nabestaande  
• Aanhef 

Respondenten zijn over het algemeen tevreden over de aanhef, het medeleven en de 
vermelding van de naam van de overledene. 

• Verzoek contactpersoon 
Het verzoek een contactpersoon door te geven, roept veel vragen op.  Belangrijk is dat 
de rol van de contactpersoon duidelijk wordt omschreven.  

• Timing 
Respondenten willen de brief op tijd ontvangen, maar geven aan er niet al voor de uitvaart 
mee aan de slag te gaan.  Tegelijk met de akte van overlijden lijkt vooralsnog een goed 
moment om de brief te verspreiden. Men verwacht de boodschap ook via ziekenhuis, 
website van de gemeente of tv te krijgen.  

• Infographic  
Niet alle respondenten snappen de infographic. In de eerste versie van de brief knipt de 
infographic de tekst bovendien op een ongelukkige manier in tweeën en valt de verwijzing 
naar het persoonlijk overzicht niet op. Enkelen voelen zich helemaal niet geholpen door de 
infographic.  De infographic mist zijn doel en is in deze brief waarschijnlijk zelfs 
overbodig. 

• Verwijzing naar persoonlijk overzicht  
Respondenten zien de verwijzing naar het persoonlijk overzicht gemakkelijk over het 
hoofd, vooral als de infographic vlak erboven staat. De alineakop ’Wat kunt u verder doen?’ 
dekt de alinea niet genoeg. En ‘overzicht maken’ vinden mensen lastig.  De verwijzing 
naar het persoonlijk overzicht mag niet direct onder infographic staan. ‘Overzicht krijgen’, 
ten slotte, klinkt laagdrempeliger.  

• Gemiste elementen 
o Een telefoonnummer om zaken direct te regelen. 
o Zelf direct online bij de instanties regelen zonder een contactpersoon te hoeven 

doorgeven. 

Persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl 
• Inhoudelijk 

De eerste indruk van de resultatenpagina is positief. Respondenten vinden de lijst lang 
maar ervaren de overheid als afzender als betrouwbaar. Aandachtpunten zijn/blijven:  
o Actualiteit van de tekstblokken. 
o Eenduidigheid van de vragen. 
o Relevantie van de antwoordopties, passend bij iemands persoonlijke situatie. 
o Inspelen op de informatiebehoefte: bijvoorbeeld direct na het overlijden, na de uitvaart 

en daarna. 
o Hogere verwachtingen waarmaken, bijvoorbeeld kostenoverzicht opnemen, of urgente 

zaken bovenin plaatsen. 
o Gemiste tekstblokken toevoegen: wat te doen bij schulden of rechtszaken die de 

overledene had lopen. 
o Gemiste functionaliteiten toevoegen: contactknop, telefoonnummer, chatfunctie, 

infographic. 

26 
 



o Timing van de tekstblok ‘Aangifte van overlijden’ bekijken als een verwijzing naar het 
persoonlijk overzicht wordt opgenomen in de brief van de gemeente (die mensen pas 
rond de uitvaart krijgen). 
 

• Verspreiding 
o Google  organische vindbaarheid vergroten. 
o Spots op radio, tv. 
o Folders bij notaris en uitvaartondernemer. 

 

Toepassing van de aanbevelingen 
De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn gedeeld met de werkgroepen van de oplossingen. 
Zij passen de oplossingen hierop aan. 
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