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 Customer Revolution bv 

Customer Revolution helpt organisaties in het publieke domein om te innoveren. We werken op het  Saturnusstraat 60 – Unit 1 

snijvlak van maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening. We onderzoeken de ervaring  2516 AH Den Haag 

van mensen en laten zien waar leef- en systeemwereld botsen. Samen met alle betrokkenen ontwerpen 

en implementeren we beleid, strategie, interventies en diensten waarin mensen weer centraal staan.  070 220 82 00 

Uiteraard begeleiden we bij de (organisatie)veranderingen die nodig zijn. Samen verankeren we  info@customerrevolution.nl 

mensgericht denken en werken in het DNA van je organisatie. ‘Social service design’ noemen we dat.    KvK 58693858 
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1. Deelnemers 

 

Geslacht Leeftijd Wie Hoe lang 

geleden? 

Wat moeten regelen? Waar liep u tegenaan? 

V 59 Moeder 3 jaar 

geleden 

Alles opzeggen, maar dan 

ook alles 

De uitvaart goed regelen was 

best moeilijk, het was de 

eerste keer dat ik zoiets moest 

doen en ik stond er alleen 

voor. Al met al was het huis 

leeg halen de vervelendste 

klus. 

M 33 Vader en 

moeder 

Vader maart 

2015, 

Moeder 

september 

2018 

Alles moest opgezegd 

regelen, crematie regelen, 

huur huis, etc. 

Het regelen van de vaste 

lasten opzeggen. Bedrijven 

doen moeilijk. 

V 25 Mijn vader 4 oktober 

2016 

Samen met zijn vader alles Motorovertuigbelasting, 

rechtszaken betreffend 

erfenis, schulden (wat kan 

kwijtgescholden worden etc.) 

M 68 Moeder 1 jaar 

geleden 

Opzeggen lidmaatschappen, 

verzekeringen, pensioenen 

Verschillende zaken, 

bijvoorbeeld goede doelen 

vaak via internet opzeggen, 

toch geld van rekeningen 

M 40 Vader Feb 2018 Alles tot aan de crematie, 

grote familie 

Rituwelle, voelde zich 

opgelicht doordat ze meer 

moest betalen voor grotere 

kist 
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Geslacht Leeftijd Wie Hoe lang 

geleden? 

Wat moeten regelen? Waar liep u tegenaan? 

V 57 (een) vriend, 

broer 

2 en 3 jaar 

geleden 

Rouwkaarten, kist etc, bij 

broer meer dan bij de vriend 

Niet tegen heel veel, ging vrij 

goed. Alleen af en toe achteraf 

nog post of rekeningen krijgen 

V 53 Moeder Januari 

2018 

Alles Bankzaken regelen, belasting, 

eigen bijdrage, 

verzorgingshuis liepen zaken 

niet soepel, dementie van de 

moeder,uitvaartonderneming 

die geen vrijheid geven op het 

moment dat je iets anders 

wilt, bijdrage CAK werd plots 

anders berkend waardoor ze 

veel moest terug betalen. 

V 42 Moeder twee jaar 

terug 

Bank; verzekeringen; 

inkomen; huur&energie; 

abonnementen/lidmaatscha

ppen 

Bank: twintig jaar geleden 

cheques vermist gemeld, 

werd behandeld alsof ik 

persoonlijk die had gecasht 

om wieweetwaar feest te 

vieren. Woning 'netjes' 

achterlaten terwijl het al een 

heel oud pand was. 

V 40 Vriend 

(partner) 

02-04-2018 Verzoek afscheid, 

abonnementen, geldzaken 

etc. 

Onprofessionaliteit, wordt 

niet meegewerkt 
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Geslacht Leeftijd Wie Hoe lang 

geleden? 

Wat moeten regelen? Waar liep u tegenaan? 

M  57 Tante, maar 

hele close 

band, heeft 

alles moeten 

regelen na 

overleden 

2 maanden 

geleden 

Alles, verzekeringen, 

abonnementen opgezegd, 

afmeldingen 

Ruzie met verschillende 

familiegenoten, om wie de 

zaken omtrent het overlijden 

van tante zou regelen 
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2. Groepsgesprek: samenvatting 

Tegenwoordig is het geregel vaak complexer: omdat mensen gescheiden zijn, andere familierelaties hebben. 

  

Fase: Direct na het overlijden 

• In de telefoon geklommen om de familie te bellen 

• Formulier waarin de wensen stonden van moeder 

• Bij schoonvader hele huis af moeten zoeken om te kijken waar hij precies verzekerd was 

• Verzekeringsmaatschappij bellen rondom uitvaartverzekering – dan krijg je een contactpersoon 

• Ik wist wel waar alles lag, dat was wel een pluspunt 

• Yarden heeft heel veel gesteund en geholpen. Ik had geen computer bij mijn moeder 

• ‘Ik heb echt een klotemaand gehad’. 

  

‘Mijn moeder was terminaal en die had al heel veel zelf geregeld. Van tevoren konden we samen al veel bepalen. Alleen een 

belletje naar verzekering en uitvaartorganisatie (was een heel kleintje, was perfect)’  

  

‘Mijn moeder is in verpleeghuis overleden en ik moest de hele nacht wachten tot de volgende ochtend een verpleeghuisarts 

kwam om de akte af te geven. We konden niet bij elkaar komen.’ 

  

‘Bij mij was er geen verzekering. Dan is de vraag: wie gaat het betalen. Met de gevolgen dat zij het over ging nemen. Ik heb niks 

te zeggen omdat ik niet de officiële partner ben, en dat is heel jammer.’ 

  

‘Ik werd om 10 uur gebeld, ik werk in Utrecht en ik moest naar Haarlem toe. Ik moest in de trein naar alle instanties gaan bellen. 

Het was mijn tante. Mijn moeder (haar zus) had veel ruzie met haar en deed helemaal niks. Ik wist mijn god niet waar ik moest 

beginnen. Ik vind het jammer dat je niet een stuk aangereikt wordt. Heb ik om gevraagd bij mijn gemeente maar die verwezen 

mij niet.’ 

  

‘Ik werd door Yarden geholpen, ik werk niet, ik had tijd om alles stap voor stap te doen.’ 

  

‘Uitvaartorganisatie heeft een brochure waar in staat wat je moet gaan doen.’ 

 

‘Met de overlijdensakte kun je zaken gaan doen, die heb je nodig.’ 

  

‘Ik wist niet dat je afstand kan doen van een erfenis. Of hoe het werkt met beneficiair aanvaarden. Dat is mij nooit door iemand 

verteld.’ 

  

‘Deze mogelijkheden: wat is er mogelijk en wat zijn de consequenties rondom aanvaarding erfenis – dat had ik verwacht van de 

uitvaartondernemer bij wie wij eerder al op gesprek waren geweest.’ 
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‘Mijn moeder had mijn tante als executeur aangewezen; die schoof de rekeningen naar mij door, en nam zelf het geld waar dat 

kon.’ 

  

Uitvaartverzorger: heeft een hele belangrijke rol qua informatievoorziening 

 

Negatieve ervaring: gevoel van alles aansmeren, er was geen kist. 

  

‘Ik verwacht dat de gemeente veel regelt of dat ik daar terecht kan voor informatie.’ 

 

Doordat de databanken met elkaar verbonden zijn wordt er veel automatisch geregeld en dat is heel fijn. 

 

Maar ik heb er bovenop gezeten, want je bent een nummertje, en daar moet je voor waken. (bij gemeente, paspoort, 

verzekeringen, telefoonabonnement, autoverzekering) 

  

Fase: de uitvaart is achter de rug 

‘Ik ben nog steeds aan het regelen’ 

  

Notaris gaan inlichten: is er geld? 

 

‘Langzamerhand dingen gaan opzeggen: uitkeringen, WAO, abonnementen. Daar ben je best een poos mee bezig. Ik ben geen 

kantoormuts (mijn zus is secretaresse die kan het beter). Mijn keuken was ‘the office’. Mijn zus heeft opzegbrieven gemaakt. Dan 

is het een kwestie van naam intikken en versturen, naar wie het allemaal moet.’ 

  

‘We werden direct geconfronteerd met de schulden van mijn schoonvader. Maar die accepteerden we niet. Toen naar notaris 

geweest.’ 

  

‘Het allerergste: het huis moest leeg, en alles moest weg. En oude mensen gooien hun spullen niet weg. (persoon had een 

huurhuis): lijmresten moesten afgestoken worden.’ 

  

‘Instanties vragen allemaal naar de overlijdensakte. Dat is je bewijs. Ik had er geen vertrouwen in dus ik belde alles na.’ 

  

‘Als instanties uit zichzelf een brief hadden gestuurd dat ze weten dat iemand overleden is en dat dit en dat geregeld is had ik 

erop vertrouwd. Dat zou erg prettig zijn geweest en dat scheelt een heleboel werk. Nu ben ik het gaan nabellen.’ 

  

‘Het is verstandig omdat je alles zwart op wit hebt. Zodat je altijd bewijs hebt. Zodat mensen niet met de vinger kan gaan wijzen.’ 

 

‘Ik heb juist alles gebeld en gemaild en dat werd allemaal prima opgelost, wel allemaal schriftelijk’. 
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‘Ik heb alles per mail opgezegd en gevraagd om een bevestiging, dat gebeurde allemaal.’ 

  

‘Het CAK is vaak vervelend, die komt dan met een naheffing die we niet hadden verwacht. Een maand of 2. Zij hebben de 

administratie niet helemaal op orde.’ 

  

‘Abonnement/ polis opzeggen: dat loopt door. Dat kreeg je niet opgezegd.’ 

  

‘Huursubsidie werd automatisch stopgezet. Het jaar daarop wordt dat dan terug geïnd, en dan wordt er ineens 1600 euro 

afgeschreven.’ 

  

‘Motorrijtuigenbelasting: vader had auto en daardoor moesten we de auto goedkoop verkopen. Terwijl ik met mijn rijbewijs 

bezig was en ‘m liever een half jaar had laten staan.’ 

  

Ervaring met communicatie 

Wel brieven gehad maar allemaal heel netjes, niet kwetsend 

 

Abonnement stond op naam van moeders ex (heel lang geleden gescheiden) en daardoor kon ik het niet opzeggen. 

  

Mijn moeder had ooit eurocheques aangevraagd op een bankrekening ergens in de jaren tachtig. Die banken zijn steeds 

veranderd van naam en eigenaar. Toen ik de rekening wilde opzeggen werd er naar de cheques gevraagd, terwijl we absoluut 

geen idee hadden waar die waren. Ik werd als fraudeur behandeld. 

  

Huur opzeggen: particuliere verhuurder. Er was een jaarcontract, hij zat er net twee maanden, verhuurder zei: je maakt gewoon 

het contract af. Heel vaak om tafel gezeten. Toen drie maanden eerder er onderuit gekomen. 

  

Ervaring met DigiD / inloggen 

Ging allemaal prima. Maar die van een ander kom je niet in. Daardoor toch verplicht om met de instanties contact op te nemen.  

  

Knelpunten 

• Onwetendheid waar je moet zijn – verwachting van uitvaartondernemer: checklist is prettig, weten 

waar je aan toe bent. Want er is altijd wel iets dat je tot de ontdekking komt dat je dat vergeet. 

• Enorme tijdsdruk in het eerste stuk – ik moest de kamer in het verpleeghuis in 1 dag leegmaken, het 

opgebaard liggen moest eraf. Zonder de uitvaartmevrouw was ik gek geworden, had ik het niet gered. 

• Emoties spelen ook mee: eerste dagen kwam soms niks uit mijn handen. 

• Er komen familiedingen boven water, schulden, erfenissen.  Gaan emoties, ook tijd en geld in zitten. 

Notaris is heel duur 

• Ik ben hierna wel mijn testament goed gaan regelen. 
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• Het zou prettig zijn als een heleboel grote organisaties wat meer gestroomlijnd moeten werken. Als je 

overal hetzelfde moet opzeggen, waarom kan dat niet op dezelfde manier? Dezelfde vragen op 

dezelfde manier. Zoals je bijvoorbeeld verhuisbericht kan doen of service vanuit de post. 

• Het liefst: hier staat de akte, bekijk het daar maar, zeg alles maar af. 

  

Kansen/ verbeteringen 

• Dat je direct terecht kunt bij de overheid en dat diegene iets invult 

• BSN: inloggen, checklist aanvinken. Wat heeft iemand, invullen wie er betrokken moet worden. 

Overlijdensconsulent, uitvaartcoach, overlijdenscoach (net zoals bij een scheiding) 

• Uitvaart is een concurrerende markt: het maakt het belachelijk duur om dood te gaan. Je moet, je 

moet betalen. Er zou tariefstelling moeten zijn. 

• Ze gaan tot de achtste graad terug om dingen geregeld te krijgen, je komt er soms niet vanaf als je niet 

wilt 

• Bewustwordingscampagne: wat doe je als een naaste overlijdt? Eigenlijk zou iedereen vanaf zijn 18e 

jaar op de hoogte moeten worden gesteld 

• Ruimte krijgen om dingen te regelen. Tijd is heel belangrijk!  Rol van de werkgever: ik heb verlof 

gekregen, werk voor de overheid. Maar een ander mag maar twee dagen weg. 

 

Conclusies 

Direct na overlijden 

• Uitvaartondernemer heeft belangrijke rol in informatievoorziening 

• Scheelt enorm of overledene administratie op orde heeft of niet 

• Verwachting: gemeente regelt veel of biedt informatie 

• Onduidelijk wanneer iets automatisch wordt doorgegeven en wanneer je zelf moet melden 

 

Uitvaart is achter de rug 

• Startpunt is vaak checklist van uitvaartondernemer 

• Gemaakte afspraken zwart op wit laten zetten 

• Administratie regelen is voor veel mensen al lastig, maar wordt extra bemoeilijkt doordat emoties 

hoog oplopen. 
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Na een paar weken 

• Veel problemen met opzeggen van huis, abonnementen, (gemeente)belastingen: kan nooit per direct 

• Nabestaanden moeten overal zelf achteraan 

• Steeds opnieuw bellen/terugkomen om iets te regelen 

 

Na een paar maanden 

• Grote naheffing van het CAK terwijl de erfenis al verdeeld was 

• Ondanks afstand doen van erfenis achtervolgd door schuldeisers 

• Huursubsidie stopt automatisch, maar moet een jaar later ineens worden terugbetaald 

 

Overall conclusies 

• Rust en overzicht bewerkstellingen 

• Knelpunten zitten vooral in emotie en (gebrek aan) overzicht 

• Individuele verschillen (overzichtelijke administratie, schulden, ruzie tussen nabestaanden) 

veroorzaken de grootste problemen. 

 

Mogelijke oplossingen 

• Mensen stimuleren om voor overlijden al zoveel mogelijk te regelen 

• Een overlijdensconsulent - net zoals wanneer iemand je helpt als je gaat scheiden 

• Een systeem waarin je de akte van overlijden uploadt en vervolgens aanvinkt wat er opgezegd moet 

worden 
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3. Klantreis per respondent 

 

A. Respondent 1 

Moeder overleden 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Familie bellen, uitvaartmaatschappij bellen 

2. Bijeenkomen kinderen 

3. Verzekeringspapieren zoeken en contactpersoon verzekering bellen 

4. Uitvaart regelen volgens formulier dat schoonvader had ingevuld 

 

Wat wilde je? 

Een fatsoenlijke crematie volgens de wensen van moeder. 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Uitvaartondernemer 

• Verzekeraar 

 

Welke vragen had je? 

Of ze voldoende verzekerd was en in welke termijn het geregeld kon worden. 

 

Wat voelde je? 

Verdrietig om e.e.a. te regelen 

 

2. Na de uitvaart 

Wat deed je? 

1. Huurwoning opzeggen 

2. Na overleg woning ontruimen 

3. Diverse goede doelen stopzetten 

4. Lopende betalingen regelen 
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Wat wilde je? 

Goede doelen opzeggen. Dat lukte niet. 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Woningbouwvereniging 

• Goede doelen 

• Bank 

 

Welke vragen had je? 

Of er schulden waren. 

 

Wat voelde je? 

• Er waren schulden dus we voelden ons triest. 

• Boos omdat het steeds niet lukte om de goede doelen op te zeggen. Ook al hadden we een 

bevestigingsmail gehad, dan werd het toch weer afgeschreven. Je komt daar nooit vanaf. 

• Tevreden over woningbouwvereniging, waren heel toeschietelijk: we hoefden niet alles uit het 

huurcontract na te komen en alleen bezemschoon op te leveren. 

 

3. Na 8 weken 

Wat deed je? 

1. Schulden schoonvader regelen 

2. Notariële akte om de erfenis niet te aanvaarden 

3. Bankzaken regelen 

4. Huursubsidie stopzetten 

 

Wat wilde je? 

Geld terugkrijgen van huursubsidie die was doorgelopen 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Bank 

• Notaris 
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• Pensioenfonds 

• Zorgverzekering 

 

Welke vragen had je? 

Of wij nergens voor aansprakelijk gesteld werden. 

 

Wat voelde je? 

Alles kost veel moeite, terwijl je zoveel dingen aan je hoofd hebt. 

 

4. Na 8 maanden 

Wat deed je? 

Nasleep schulden; we werden aansprakelijk gesteld. 

 

Wat wilde je? 

Dat alle zaken geregeld waren, dan kon de rekening opgeheven worden. Zolang er lopende zaken zijn kun je de 

rekening niet opheffen. 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Notaris (brief naar schuldeisers) 

• Belastingdienst (eiste 8 maanden huur terug op grond van dat er nog een lopende betaalrekening was) 

 

Welke vragen had je? 

- 

 

Wat voelde je? 

Frustratie. Je mag de Belastingdienst niet mailen, je moet bellen. Je hangt een half uur aan de lijn, want je wordt 

van kastje naar de muur gestuurd. 
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B. Respondent 2 

Moeder overleden 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Wachten op verpleeghuisarts en uitvaartondernemer bellen 

2. Gesprek uitvaartondernemer en dominee over plek uitvaart en inhoud plechtigheid 

3. Verzorgen en opbaren overledene, kaart ontwerpen, speech schrijven, bloemen uitzoeken 

4. Adressen verzamelen, enveloppen schrijven, muziek uitzoeken, afscheid nemen met familie 

5. Dag van de uitvaart bijwonen 

 

Wat wilde je? 

• Ik wilde naar huis maar ik moest wachten in verpleeghuis op doodverklaring (akte van overlijden) 

• Hulp bij antwoord op 1001 vragen 

• Alles zo goed mogelijk doen in geest van overledene 

• Op tijd de kaarten op de post 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Verpleeghuis/woonzorgcentrum, verpleeghuisarts, uitvaartondernemer 

• Uitvaartondernemer :-), begraafplaats 

• Bloemist, drukkerij, verpleeghuis 

 

Welke vragen had je? 

• - 

• Kan in familiegraf begraven? 

• Zelf verzorgen? Dat mocht :-). Opbaren in verpleeghuis? Dat mocht. 

• Komt alles wel op tijd? Waarom die tijdsdruk? 

 

Wat voelde je? 

• Groot verdriet en eenzaamheid 

• Voor het blok gezet: ik moest 10 jaar vooruit grafrechten betalen EN het onderhoud van begraafplaats 

ook vooruit betalen 
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• Berusting én gelaten EN kracht 

• Opgejaagd en gestresst en verdrietig 

 

2. Na de uitvaart 

Wat deed je? 

1. Huis leegruimen 

2. Pensioeninstantie informeren 

3. Administratie afhandelen 

4. Uitvaartverzekering uit laten keren 

5. Eigen bijdrage stoppen 

 

Wat wilde je? 

• Op mijn gemak huis opruimen, uitzoeken 

• Dat pensioenuitkeringen zouden stoppen 

• Abonnementen stoppen, bankzaken naar mijn naam, belastingdienst informeren, zorgverzekering 

informeren 

• Begrafenisverzekering uit laten betalen (3 oude polissen in guldens) 

• Het CAK laten stoppen met innen eigen bijdrage 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Verpleeghuis, woonzorgcentrum 

• 4 pensioeninstanties in NL, 1 in het buitenland 

• Rabobank, 101 instanties 

• Nationale Nederlanden 

• CAK 

 

Welke vragen had je? 

• Krijg ik meer tijd dan die ene dag? Het opbaren werd afgetrokken van de week die staat voor 

leegruimen 

• Geen, men krijgt vanzelf bericht van overlijden 

• Kan ik als enig kind de bankzaken overnemen? 
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• Krijg ik snel betaald? 

• Is alles goed afgehandeld? 

 

Wat voelde je? 

• Boos omdat ik in mijn eentje in 1 dag de kamer moest leegruimen, dankbaar dat ik grotere meubels 

mocht achterlaten in de kelder van verpleeghuis 

• Tevreden met (online) contact. Teleurstelling omdat SVB 6 dagen uitkering ging terugvorderen 

• Frustratie: rabo lag dwars en ik heb met oude overschrijfkaarten het geld kunnen gebruiken. Tevreden 

want instanties kunnen allemaal digitaal worden benaderd. 

• Gefrustreerd, uitbetaling van begrafenisverzekering duurde ca. 8 weken dus ik moest ALLES 

voorschieten 

• Gefrustreerd, CAK wist een maand later met een naheffing te komen van 2000 euro. 

 

3. Na 8 weken 

Wat deed je? 

1. Aangifte belasting over 2017 

2. Beëindigen bankrekening 

 

Wat wilde je? 

• Na de aangifte 2017 wilde ik sneller beschikken over het geld dan de 8 weken 

• Stopzetten van Rabo-rekening 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Belastingdienst 

• Rabobank  

 

Welke vragen had je? 

• Uitbetaling van aanslag 2017 kan toch vlotter? 

• Kan ik rekening stopzetten en over saldo beschikken? Dat gaf problemen wat het was geen en/of-

rekening 
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Wat voelde je? 

• Ongeduldig want meer dan 8 weken op het geld wachten 

• Boosheid, ik moest 3x terugkeren op het buurtkantoor 

 

C. Respondent 3 

Partner overleden 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Uitzoeken verzekering, bekijken bankafschriften 

2. Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn als iemand niet verzekerd is 

3. Schoonmoeder raadplegen 

4. Administratie regelen 

5. Uitvaart organiseren 

 

Wat wilde je? 

• Weten of hij verzekerd was 

• Een zo compleet mogelijke persoonlijke uitvaart. 

• Via schoonmoeder kosten vergoed krijgen 

• Aan organisaties doorgeven dat Mike onverzekerd was 

• Een zo compleet mogelijke en passende uitvaart organiseren binnen de beperkingen die ik had 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• - 

• Uitvaartcentrum Dela 

• - 

• Reclassering, bank, sociale dienst 

• Dela 

 

Welke vragen had je? 

• Wat moet ik doen als er geen verzekering is? Wie betaalt de uitvaart? 
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• Wat zijn de mogelijkheden waren als iemand niet verzekerd is? 

• Kan schoonmoeder uitvaart betalen? 

• - 

• Kan er een condoleance plaatsvinden, wat qua muziek, genodigden, mate van eigen inbreng 

 

Wat voelde je? 

• Behalve verdrietig ook boosheid over hoe stom en egoïstisch hij was geweest 

• Machteloosheid, eenzaamheid 

• frustratie  

• - 

• Heel veel onmacht, ongenoegen 

 

D. Respondent 4 

Vader overleden 

 

Wat deed je? 

1. Familie bellen in Nederland en Suriname, op de hoogte brengen 

2. Gesprek aangegaan en alle wensen aangegeven 

3. Akte van overlijden regelen en aan diverse instanties doorgeven, bijvoorbeeld: erfenis, ziekenfonds, 

ww-uitkering, verzekering 

4. Dagelijks bezoek, priester, familie. Rouwperiode. 13 dagen, half jaar, een jaar. 

5. Rouwperiode waarvan wegens rituelen gedaan wordt. 

 

Wat wilde je? 

• Zo kort en krachtig mogelijk het verhaal doen en uitleg geven 

• Dat alle wensen gerealiseerd konden worden. Bezoek/wassen/cremeren, diverse dingen regelen 

• Dat de medemens mij begrijpt 

• Inkopen doen van diverse huishouddingen en spullen 

• Daarna rouwproces en het volgen van alle plicht die ik heb als enige zoon 
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Met welke organisaties had je te maken? 

• - 

• Uitvaartzorg Monuta (‘boeven’, probeerden van alles aan te smeren) 

• Gemeente Rotterdam 

• Priester 

• - 

 

Welke vragen had je? 

• Om de rust te houden voor mijn naasten: moeder, zus, zusje 

• Welke zaken zijn nodig in ons hindoe-ritueel 

• Of mijn vader ergens schulden had of iets dat wij niet wisten 

• Waar ik me aan moet houden en wat ik allemaal moet doen 

• Wat ik precies moet doen, hoe wat en waar 

 

Wat voelde je? 

• :-( 

• :-( 

• :-( 

• :-( 

• :-( 

 

E. Respondent 5 

Tante overleden 

 

Wat deed je? 

1. Gemeente, belastingdienst, familie inlichten 

2. Begrafenisondernemer, huisarts inlichten 

3. Huisbaas, advocaat, notaris inlichten 

4. Pensioenfonds, bank inlichten 

5. Abonnementen e.d. opzeggen 
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Wat wilde je? 

• Informatie, stappenplan, wat moet ik doen? Opzegtermijnen weten. Machtigingen, voor ??? weten. 

Stopzetten toeslagen. 

• - 

• Familie inlichten (probleem). Inzicht in financiële afhandeling. Tussentijds stopzetten van 

abonnementen.  

• - 

• Druk van de familie i.v.m. afhandeling testament. 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Burgerlijke stand, huisarts, belastingdienst 

• Huisbaas, tandarts, ziektekostenverzekering 

• Pensioenfonds (PGGM/Zwitserleven/Delta Lloyd), notaris, Varagids, begrafenisondernemer 

• Margriet, museum, NS, Connexxion, bank, KPN, zorginstantie, schilderclub 

 

Welke vragen had je? 

• Kan ik gemachtigd worden? Wat moet ik volgordelijk doen? Hoeveel tijd heb ik? Moet ik iets 

inleveren? 

• Verlenging huurovereenkomst i.v.m. ontruiming huis 

• Inloggen: probleem omdat dit niet aangevraagd is en alles papiermatig. 

 

Wat voelde je? 

• Onmacht, soms heel formele reacties terwijl ik om hulp vroeg. Doorverwezen niet altijd 

handig/meelevend. Onduidelijke volgorde. Onzinnige vragen over pas opsturen! (NS/Connexxion) 

• Frustratie. Huisbaas wilde cashen door huurverhoging op te leggen. We konden niet direct opzeggen. 

Goede doelen wilden overlijdensverklaring zien. Hoezo privacy? Gaat om een paar tientjes. 
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F. Respondent 6 

Broer overleden 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Begrafenisondernemer bellen 

2. Familie, werk inlichten 

3. Muziek uitzoeken 

4. Toespraak schrijven 

5. Bloemen regelen 

 

Wat wilde je? 

• Uitvaart regelen 

• Melding maken 

• Wat de overledene mooi vond 

• Mooie samenvatting geven van iemand leven 

• Mooi boeket 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

- 

 

Welke vragen had je? 

• Hoe regel je een uitvaart? Welke kist? Welke kaarten? Kosten? Wat mag wel en niet? 

• - 

• - 

• Wat waren zijn kenmerkende eigenschappen? 

• Wat kost dat? 

 

Wat voelde je? 

• Beetje verdoofd. Adrenaline omdat er veel geregeld moest worden. 

• verdriet 
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• verdriet 

• verdriet, soms een beetje plezier bij leuke herinneringen. 

• weinig 

 

2.  Na de uitvaart 

Wat deed je? 

1. Familie ondersteunen 

2. Bank, verzekeringen e.d. opzeggen 

3. Notaris, erfenis 

4. Woning ontruimen 

5. Abonnementen e.d. opzeggen 

 

Wat wilde je? 

• Steun geven 

• Rekeningen, polissen e.d. stopzetten 

• Erfenis regelen 

• Zo snel mogelijk alles opgeruimd hebben i.v.m. huur 

• Geen geld uitgeven of dingen ontvangen 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

- 

 

Welke vragen had je? 

• Wat heb je nodig? 

• Hoe komen we aan de nog tegoed gelden? 

• Geen, was duidelijk 

• Wie wil wat? 

• Geen 

 

Wat voelde je? 

• Wisselend 
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• neutraal 

• Neutraal 

• Verdriet 

• Neutraal 

 

3. Na 8 weken 

Wat deed je? 

1. Eventuele brieven, abonnementen die nog binnenkwamen opzeggen 

2. As uitstrooien 

 

Wat wilde je? 

• Dat het nu goed geregeld is 

• Op onze eigen manier en plek afscheid nemen 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

- 

 

Welke vragen had je? 

• Geen 

• Waar mag dat wel of niet? 

 

Wat voelde je? 

• Neutraal 

• Verdriet 
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G. Respondent 7 

Ouders overleden (niet tegelijk) 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Bellen met familieleden, het slechte nieuws vertellen 

2. Samenkomen met familie om te overleggen wat er moet gebeuren 

3. Uitvaartverzorger (Monuta) bellen om mijn moeder op te laten halen 

 

Wat wilde je? 

• Dat mijn vader en moeder een mooie uitvaart kregen.  

• Dat het niet teveel ging kosten 

• Dat het goed geregeld moest worden 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

Uitvaartverzorger en levensverzekering 

 

Welke vragen had je? 

• Hoe de uitvaart geregeld moest worden 

• Wat het ging kosten 

• Hoe nu verder? 

• Of mijn vader en moeder het geld hadden en zo ja welk bedrag stond er voor open 

 

Wat voelde je? 

Ik voelde me door de uitvaartverzorger voordat ze er waren ijsberig. Het duurde te lang voordat ze kwamen. 

 

2. Uitvaart achter de rug 

Wat deed je? 

1. Instanties bellen 

2. Woningbouw bellen 

3. Huis opruimen 
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4. Mijn moeders hond in huis nemen 

 

Wat wilde je? 

• Dat de instanties werden stopgezet per direct 

• Dat er niets meer betaald hoefde te worden 

• Dat de hond van mijn moeder naar mij kwam 

• Dat de spullen in het huis goed verdeeld werden en/of naar een goed doel gingen 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

Ziggo, telefoonabonnement, ziekenfonds, woningbouw, uitkering (UWV), eneco, evides, bankzaken 

 

Welke vragen had je? 

Dat de instanties het begrepen zonder er moeilijk over te doen, en niet het abonnement door lieten lopen. 

 

Wat voelde je? 

Door sommige instanties bozig, omdat ze moeilijk doen en het niet begrijpen. Sommige spullen zijn onnodig 

weggegooid of weggedaan. 

 

H. Respondent 8 

Moeder overleden 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Begrafenisverzekeraar en uitvaartorganisatie bellen 

2. Zij regelden: aangifte gemeente en uitvaart 

3. Alles was reeds voorbereid vóór overlijden, in nauwe samenwerking met moeder (moeder was 3 jaar 

terminaal, zelf veel voorbereid) 

4. vriendin van moeder kreeg kat 

5. broer en zus bellen 
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Wat wilde je? 

Z.s.m nette uitvaart 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

Uitvaartverzekering en begrafenisondernemer 

 

Welke vragen had je? 

Geen 

 

Wat voelde je? 

Verslagenheid 

 

2. Uitvaart achter de rug 

Wat deed je? 

1. Bellen met notaris, bank (inc. levensverzekering), pensioenfonds, SVB, woningstichting, energie - 

telefoon 

2. Belastingdienst, arts, tandarts, ziekenhuizen 

3. Post gemeld: doorzendservice 

4. Inboedelverzekering 

 

Wat wilde je? 

Alles netjes afsluiten 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

Zie bovenstaande 

 

Welke vragen had je? 

Hoe alles afsluiten? 

 

Wat voelde je? 

• Onbehagen: kille, ambtelijke houding van veel partijen, incl. artsen) 
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• - 

• Boosheid: Tandarts diepte een oude rekening op. Levensverzekering afgesloten toen moe al ziek was, 

dat mag dus niet. Pakje eurocheques, vermist in de periode 1980-1985, maakt dat de bank me 

wegzette als fraudeur, rekening niet opgeheven. Testament was onzin, executeur (jongste tante) 

schoof alles af behalve waardevolle inboedel. Telefoon: in ‘86 gescheiden, moe kon abo niet op haar 

eigen naam zetten, ik kon niet opzeggen (laten gaan → KPN) 

 

3. Na 8 weken e.v. 

Wat deed je? 

1. Allerhande post afhandelen: goede doelen, lidmaatschappen 

2. Boedel wegdoen 

 

Wat wilde je? 

• Alles afzeggen 

• Boel sorteren en wegdoen: zelf houden/van tante redden/contact met broer en zus/goede doelen, 

tweedehandswinkel/woningstichting als eiser: mezelf gered van 100%-claim 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

- 

 

Welke vragen had je? 

Hoe kom ik van executeur/jongste tante af? 

 

Wat voelde je? 

• Boosheid op tante. Voortvarendheid. 

• Veel later: eigen testament vernieuwd, familie buitengesloten, notaris als executeur. 
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I. Respondent 9 

Moeder overleden 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Direct zus en broer gebeld = enige familie 

2. Ik was de contactpersoon 

3. Yarden gebeld en afspraak gemaakt was direct volgende ochtend en zus moest overkomen uit België 

(Zij is de oudste). Veel smsjes verstuurd naar vrienden en verdere familie 

 

Wat wilde je? 

- 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

- 

 

Welke vragen had je? 

Yarden had een lijst met alle vragen en wat te doen. Als eerste moest natuurlijk de akte van overlijden er komen. Zij 

hebben mij heel goed geholpen ook met uitzoeken van rouwkaarten. 

 

Wat voelde je? 

Ik voelde me helemaal suf, moet, verdrietig maar ook boos. Dit i.v.m. broer. Die geen poot uitstak. 

 

2. Uitvaart achter de rug 

Wat deed je? 

De dag van de crematie ben ik naar moeders huis gegaan, waar ik al enige tijd verbleef i.v.m. afstand. Tja en toen 

stond ik er helemaal alleen voor. Er was daar ook geen Wifi dus moest ik toch regelmatig naar eigen huis. 

 

Wat wilde je? 

- 
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Met welke organisaties had je te maken? 

- 

 

Welke vragen had je? 

De grootste vraag: hoe krijg ik dat huis ontruimd het was de weken voor kerst. De trappen moesten ook helemaal 

afgestoken worden en veel moest weg. Kringloop leger des heils. 

 

Wat voelde je? 

Veel verdriet kwam los. Gelukkig heeft een vriend en een buurman mij geholpen daar ikzelf fysiek niet veel meer 

kan. En dan bij mij thuis alle administratie verzorgen en naar de notaris. Het was gewoon een kantoor in mijn 

keuken. Vriend van mij heeft de belasting gedaan, verder heb ik zelf alles geregeld. 

 

3. Na 8 weken en 8 maanden 

Wat deed je? 

Bij de notaris veel zaken moeten regelen i.v.m. erfenis. Heel gedoe aangezien broer grote schuld had bij moeder. En 

wij al 16 jaar geen contact meer met hem hadden. Zus en ik hebben samen met de notaris besloten dat broer af 

moest zien van erfenis en dat hij zijn schuld niet aan ons hoefde in te lossen.  

 

Wat wilde je? 

- 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

- 

 

Welke vragen had je? 

Na 6 maanden was alles wel rond en zijn zus en ik samen gaan cruisen. Er gleed een hele zware last van mij af, maar 

de boosheid naar broer is altijd gebleven bij de rest van de familie. 

 

Wat voelde je? 

Ik vind en dat vond iedereen dat ik het allemaal netjes heb geregeld. Mede dankzij het boekje van Yarden met het 

stappenplan. 
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J. Respondent 10 

Vader overleden 

 

1. Direct na overlijden 

Wat deed je? 

1. Pap bleek geen uitvaart-/overlijdensverzekering te hebben 

2. Pap had geen testament. Opa zou testamentair-executeur worden. 

3. Afzeggen thuiszorg, mantelzorg, voeding, bezorgingen, diëtiste etc. 

4. Vrienden van pap hielpen mee aan afscheid en uitvaart. Een vriend van mijn vader nam het regelen 

met de uitvaart over omdat hij hier erg bekend mee is. Anderen hielpen met het feest als in de live 

muziek. Papa was een muzikant. 

5. Mijn zusje (minderjarig) naar Dordrecht krijgen voor de ceremonies 

 

Wat wilde je? 

• Dat de kosten betaald konden worden. Zijn ouders hebben alle kosten gedragen voor de ceremonie en 

afscheidsfeest. Verzekering kon niet meer worden afgesloten toen hij leefde (kanker) 

• Dat hij nog een testament had opgesteld. Hij had mij toevertrouwd dat hij dit had, maar dat bleek niet 

zo te zijn. 

• Dat de extra zorg per direct gestopt werd. 

• - 

• Zusje erbij betrekken 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Het uitvaartcentrum, cafe van het afscheidsfeest 

• Notaris 

• Diverse zorginstanties 

• Uitvaartcentrum, cafe 

• “Haar moeder” 

 

Welke vragen had je? 

• Waarom is doodgaan zo duur??? 
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• Als we nog iets vinden, document, of dat dan geldig was. Nope. 

• - 

• - 

• Waarom mijn zusje zo kil met de dood van haar vader omgaat. 

 

Wat voelde je? 

• Nog meer verloren, zonder mijn grootouders had ik niet eens een kist kunnen betalen. 

• Ondanks alle problemen die eruit zijn gekomen snap ik hoe moeilijk het voor hem moet zijn geweest 

om zijn dood vast te leggen 

• Verdrietig om zo vaak te moeten vertellen dat hij overleden was. Fijn dat de zorg zo makkelijk en 

begripvol kon worden opgezegd 

• Ik was blij dat ik geholpen werd en heb samen met mijn grootouders wensen en muziek opgesteld. 

Deze werden behartigd. Verlicht van een last die moeilijk te overzien was. 

• Gebroken. 

 

2. Uitvaart achter de rug 

Wat deed je? 

1. In kaart brengen wat de schulden zijn, vanwege de acceptatie erfenis 

2. Toeslagen, belasting, verzekeringen afzeggen. Met hoofdnoot de motorrijtuigenbelasting. 

3. Inventarisatielijst van de inboedel met geschatte taxatie 

4. Kiezen voor de bancaire acceptatie van de erfenis. Ook de voogd van mijn zusje tekent hiervoor.  

5. Schuldeisers, behalve mijn oma die toen ook niet optrad als, betalen. Samen willen komen om spullen 

te verdelen. 

6. Willen huur opzeggen woning. Particuliere huurbaas houdt vast aan het afgesloten jaarcontract. 

 

Wat wilde je? 

• Een overzicht van de balans op dit moment. We kregen 3 opties. Ik wilde alles op me nemen maar dit 

werd me afgeraden. 

• Het afzeggen ging zonder al teveel moeite. We hebben de auto helaas voor heel weinig moeten 

verkopen om ervanaf te zijn voor de termijn verstreek en we beboet zouden worden. 

• Een overzicht van welke spullen we zouden moeten verkopen om de schulden te bekostigen. 
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• Eerst nog alles weigeren uit frustratie, maar dat had ik nooit gekund. Dus dit was de beste optie om 

zoveel mogelijk te houden. 

• Dit schoten opa en oma voor. De uitkering van zijn werk kwam. 

• De huur moest opgezegd worden. 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Wehkamp, nog eentje, Altra 

• Belastingdienst, verzekeringen 

• Notaris 

• Notaris 

• Schuldeiser 

• De particuliere huurbaas 

 

Welke vragen had je? 

• Ik dacht dat Wehkamp ??? [onleesbaar, CR] had waardoor schulden na overlijden wegvielen. Ik wist 

niet dat hij van zijn werk ook nog een uitkering kreeg. 

• Waarom we niet langer de tijd hadden. En waarom het altijd doorloopt tot de 1e of de 14e. Hij is nu 

dood. 

• Waarom heb je zoveel zooi? En hoe taxeer je sommige dingen? 

• Het was eerst heel onduidelijk en er werd enorm op me ingepraat. 

• Dit ging erg simpel eigenlijk. 

• Waarom zo standvastig als particulier? 

 

Wat voelde je? 

• Opgelucht, de schulden vielen mee als we die 21.000 van oma niet meerekenden. Zeker met de 

uitkering van zijn werk erbij. 

• Gefrustreerd. 

• Overweldigd. 

• Gefrustreerd 

• Ging prima 

• Ontzettend boos 
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3. Na 8 weken 

Wat deed je? 

1. Mijn zusje/haar voogd startte een procedure omdat zij vond dat haar belangen niet behartigd werden. 

2. Wij schrijven zelf de rechtbank aan. Mag niet, moet met advocaat.  

3. Wij nemen een advocaat in de arm en er start een geheen-en-weer tussen advocaten (mail) 

4. Huishuur kan na heel veel gesprekken 3 maanden eerder dan ‘moet’ beëindigd worden mits we de 

woning op een bepaalde manier opleverde. 

5. Mijn opa doet afstand van zijn rol vanwege de procedure. De notaris neemt de rol over. 

 

Wat wilde je? 

• Ik wilde dit niet, niemand behalve mijn zusje dus 

• De rechtbank een brief schrijven met hoe de situatie in de steel zat. Dit werd niet geaccepteerd en we 

mochten we de griffierskosten betalen 

• Kort en bondig dit beeindigen. 

• Nog eerder de huur opzeggen dan dit. Nu hebben we alsnog te veel betaald 

• Ik begreep zijn keuze. Het viel hem heel zwaar. 

 

Met welke organisaties had je te maken? 

• Brief van de advocaat 

• De rechtbank 

• Onze advocaat, zusjes advocaat 

• De particuliere verhuurder 

• De notaris, de rechtbank 

 

Welke vragen had je? 

• Waarom??? 

• Waarom wordt onze brief niet gelezen maar moeten we wel betalen?? 

• Waarom moet het zo ingewikkeld? 

• Hoeveel recht heb je om dit te doen? 

• Waarom duurt het zo lang voordat we een uitspraak kregen? 
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Wat voelde je? 

• Verward, verscheurd, boos 

• Bureaucratie. Kastje --> muur 

• Verscheurd 

• Boos 

• Begripvol 
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4. Bijlagen 

A. Bijlage 1 - Inhoudsopgave ‘Zorgen erna. Leidraad afwikkeling nalatenschap na het overlijden van 

uw partner.’  

Uitgave van uitvaartverzekeraar Memori. 
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