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Introductie 

Situatie en vraagstelling 

Uit verschillende onderzoeken in opdracht van Programma Mens Centraal blijkt 
dat nabestaanden zich overvallen voelen na het overlijden van een naaste. In 
een periode van verdriet moeten een uitvaart en allerhande administratieve 
zaken geregeld worden. Met name degenen die zich opwerpen als 
contactpersonen geven aan behoefte te hebben aan een overzicht van wat er 
moet gebeuren en zij willen de prioriteiten beter kunnen inschatten. 

Met nabestaanden zijn enkele oplossingsrichtingen en uitwerkingen daarvan 
besproken. Vanuit deze inventarisatie wordt per 1 september 2020 binnen vier 
gemeenten gestart met een pilot in de correspondentie rond de 
levensgebeurtenis overlijden. Het doel van de pilot is om de nabestaanden beter 
te helpen in hun contact met de overheid. 

De pilot bestaat uit een brede inzet van de volgende (communicatie)middelen in 
de vier deelnemende gemeenten: 

• Een empathische brief die relevante informatie bevat voor de contactpersoon. 
Deze wordt bij de akte van overlijden verzonden door de gemeente. 

• Een informatiekaart met een verwijzing naar rijksoverheid.nl/overlijden. 
• Op deze website staat een persoonlijk overzicht met informatie over wat er 

geregeld moet worden na een overlijden. 

De centrale vraag is: 

In welke mate helpen de brief, de informatiekaart en de online persoonlijke 
overzichten contactpersonen grip te krijgen op de administratieve afhandeling 
van een overlijden? 

Te beantwoorden deelvragen in dit rapport: 

• Voelen nabestaanden zich beter geholpen? 
• Wordt de communicatie als empathisch ervaren? 
• Is de informatie relevant? 
• Is de informatie begrijpelijk? 
• Weten nabestaanden beter wat zij moeten doen (inzicht en overzicht)? 
• In welke mate zet de communicatie aan het persoonlijke overzicht op 

rijksoverheid.nl/overlijden te bezoeken? 
• Wat is de ervaring met het persoonlijke overzicht? 
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Introductie 

De onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet voorziet in verschillende meetmomenten. De opzet van dit 
onderzoek is een getrianguleerde aanpak, waarbij de verschillende 
onderzoeksmethoden elkaar versterken door een overlap in onderzoeksthema’s. 
Door dezelfde onderzoeksvraag via verschillende methoden te beantwoorden 
zorgen we voor optimaal inzicht. De overeenkomstige inzichten die uit 
verschillende methoden komen versterken elkaar. 

De eerste fase van het onderzoek heeft in juli en augustus 2020 plaatsgevonden 
en bestond uit een kwalitatieve én kwantitatieve pre-test. 

In de kwalitatieve pre-test is gefocust op het vooraf toetsen van de ontwikkelde 
materialen en belangrijke vragen / stellingen te gebruiken tijdens de 
kwantitatieve fases. De kwantitatieve pre-test vormt de 0-meting van dit 
onderzoek. Hierin is gemeten hoe nabestaanden van een dierbare die maximaal 
een jaar geleden is overleden het afhandelen van administratieve zaken hebben 
ervaren. 

Dit rapport is een weergave van de leerpunten van de tweede stap van het 
onderzoek; de effectmeting. Deze bestaat uit: 

• Kwantitatieve 1-meting (n = 33), met focus op: de basisset van vragen t.b.v. 
de effectmeting gericht op hoe men aankijkt tegen informatie vanuit de 
overheid en het contact met de overheid rondom overlijden. De data is 
vergeleken met de 0-meting (n = 404 Nederland breed). 

• Interviews met nabestaanden (n = 8), die ook hebben deelgenomen aan de 
1-meting en zich hebben aangemeld om verder uit te diepen wat hun 
ervaringen waren met de brief in relatie tot het afhandelen van 
administratieve zaken. Vanuit elke pilot gemeente hebben er 2 nabestaanden 
deelgenomen. 

• Interviews met ambtenaren (n = 8) van de vier pilot gemeenten, om hun 
ervaringen te delen in relatie tot het procesmatige deel van de pilot. 
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Conclusies 

Nabestaanden zijn overwegend positief over brief 

vanuit gemeente 

De brief wordt door nabestaanden  overwegend  positief ontvangen.  Ook al  

voelt het  voor sommigen wat  procedureel, vindt men het  wel netjes dat dit 

vanuit de overheid  gecommuniceerd  wordt. Qua  inhoud  wordt de brief op  

kernwoorden goed beoordeeld;  driekwart van de nabestaanden vinden de 

brief relevant, betrouwbaar, respectvol en duidelijk. Meelevend  vindt men 

minder goed passen (door 6 op  10 aangegeven). 

Als we  kijken  naar wat  de brief daadwerkelijk teweeg heeft gebracht op  

functioneel/emotioneel vlak is het effect minder overtuigend  en  zijn de 

meningen meer verdeeld  dan in het  oordeel op  kernwoorden.  Nabestaanden 

merken  vooral  op  dat de gemeente  er middels de brief voor zorgt dat ze op  het  

juiste moment de informatie krijgen die ze nodig  hebben én dat de benodigde 

informatie makkelijk te  vinden is (6 op  de 10 nabestaanden). Zes op  de tien 

nabestaanden voelt zich ook goed geholpen door de overheid, dit was vóór de 

pilot nog  vijf op  tien.     

Brief geeft rust en werkt bevestigend, verzending 

z.s.m. om verlies van meerwaarde te voorkomen 

Dit beeld  komt overeen  met  de interviews met  nabestaanden.  Zij geven aan dat 
de brief hen rust gaf, het werkt bevestigend  ‘ik ben op  de goede weg’  en de 
boodschap  was duidelijk. De timing  is voor de meeste  nabestaanden goed, men 
geeft aan  dat het  versturen ervan  zelfs het  liefst  zo  snel mogelijk moet  zijn. 
Aangezien de toegevoegde waarde van  de brief juist ook in de ‘wegwijzer’ functie  
zit. Wanneer men zelf al aan  de slag  gaat, komt de brief qua inhoud  te  laat en 
voelt het  een  beetje  als ‘mosterd na de maaltijd’.  

Toch blijkt  ook dat voor de ene nabestaande de brief als startpunt fungeert, 
terwijl  het voor een ander, die zelf al informatie heeft opgezocht, meer 
bevestigend  werkt. Zelfs als de brief op  inhoud  geen nieuwswaarde meer had, 
vonden de meeste  nabestaanden de brief wel waardevol ter bevestiging, of 
konden ze zich voorstellen  dat de brief helpt voor mensen die dit voor het  eerst 
meemaken. 
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Conclusies 

Rijksoverheid vaker gezien als bron van informatie 

De brief lijkt er voor te  hebben gezorgd  dat de Rijksoverheid  én de gemeente  

vaker worden gezien als bron  om  informatie vandaan  te  halen. Vooral  de 

Rijksoverheid  wordt véél vaker genoemd  als meest waardevolle informatie 

bron  (24%  verkiest  Rijksoverheid  als éérste  keus, versus 3%  in de 0-meting) dan  

voor de pilot. In  de toelichting  wordt eenduidig  benoemd  dat het persoonlijke 

overzicht op  rijksoverheid.nl handig  en duidelijk was en het  hen overzicht bood. 

De gemeente  wordt ook vaker aangehaald, maar vooral  als secundaire 

informatie bron. De uitvaartondernemer is voor de meeste  nabestaanden nog  

steeds het  belangrijkste  als het  gaat om  waar men de meest waardevolle 

informatie vandaan  haalt. 

Persoonlijk overzicht op rijksoverheid.nl veel 

bezocht n.a.v. brief en wordt goed ontvangen 

De outtake van  de brief is vooral  dat het  één  en ander automatisch geregeld  

wordt en de verwijzing  naar de website van Rijksoverheid. Deze verwijzing  zorgt 

ervoor dat het  persoonlijke  overzicht op  rijkoverheid.nl/overlijden  vaker 

daadwerkelijk gebruikt wordt. In  de 0-meting  gaf slechts 1 op  de 10 aan dat zij de 

website bezocht hadden  én de vragen  ingevuld, dit is in  de 1-meting  zelfs 1  op  de 

3 nabestaanden.  Van  deze groep nabestaanden die de website bezocht hebben 

(54%)  geeft vrijwel iedereen  aan  dat dit naar aanleiding  van de brief is geweest 

(94%). Onder nabestaanden die het  persoonlijke overzicht wél kennen wordt dit 

heel erg goed ontvangen, driekwart is er (heel) positief over. Dit percentage ligt 

hoger dan in de 0-meting  (61%).  
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Het totaal overzicht van dat wat er geregeld moet 

worden blijft lastig 

Conclusies 

Ondanks dat de brief verwijst naar het  persoonlijke overzicht op  de website van  

de Rijksoverheid  miste ook tijdens de pilot nog  een aanzienlijk deel van  de 

nabestaanden (vier op  de tien) een  totaal overzicht van  alles wat er moet  

gebeuren.  Dit aandeel lag  in de 0-meting  met  een kwart van  de nabestaanden 

lager.  Echter, in de groep  nabestaanden  van  de 0-meting  was bijna de helft 

(43%) al helemaal  klaar met  het  regelen  van  de administratieve zaken. Terwijl  

de groep in de 1-meting  veel dichter op  het  moment  ondervraagd  werden.  Dit 

kan meespelen  in het gevoel hebben het overzicht nog  niet te  hebben.  Daarbij 

geeft driekwart van  de nabestaanden die het  totaal  overzicht missen aan  de 

website van de Rijksoverheid  ofwel niet te  kennen, ofwel alleen  van  naam  of 

bezocht te  hebben zónder het  invullen van  de vragen. 

Mogelijk houdt het gevoel niet van ‘alles’ het overzicht te hebben  ook verband  
met  het  gegeven dat het  overzicht op  rijksoverheid.nl niet voorziet in een lijst 

waarin  ook de meer persoonlijke  ‘contracten’ als een sportschool abonnement, 

kranten/tijdschriften en dergelijke  opgenomen zijn. 

Meerwaarde van brief vooral op functioneel aspect: 

informeren over waar men de informatie kan vinden 

Al met  al geeft driekwart van  de nabestaanden aan  dat de brief een  beetje  tot 

heel erg goed heeft geholpen.  Toch geeft ook 1 op  de 5 aan dat de brief hen niet  

geholpen heeft. Vanuit interviews blijkt  dat dit vooral  ligt aan  dat de brief voor 

hen geen nieuwe  informatie bevatte;  de brief eigenlijk te  laat kwam;  en/of het  

vooral als wat zakelijk en procedureel werd  ontvangen. Bovendien  had  men  vaak 

via de uitvaartondernemer al voldoende waardevolle informatie gekregen. Hier 

hadden ze ook veel persoonlijk contact  mee, waardoor ze diegene ook makkelijk 

hun vragen konden stellen.  

Het  lijkt  erop  dat de brief vooral  op  functioneel niveau  als waardevol wordt 

beschouwd. De brief fungeert met  name als wegwijzer; het  helpt nabestaanden 

enerzijds om  in  actie te  komen en het persoonlijke overzicht op  Rijksoverheid.nl 

erbij te pakken, anderzijds brengt het  rust en werkt  het  bevestigend  in het 

proces.  Maar, het tonen  van  empathie en betrokkenheid  vanuit de overheid  

wordt, naast dat men het  wel netjes vindt, niet door de meerderheid  als dusdanig  

opgepikt. 
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Ambtenaren zien onvoldoende meerwaarde van 

brief, afgezet tegen de inspanning en kosten 

Conclusies 

De ervaringen van  ambtenaren  die tijdens de pilot het  verzenden van  de brief 

hebben verzorgd  zijn minder positief. Het proces, waarin  er twee  enveloppen 

verstuurd  moeten worden (naar uitvaartondernemer én naar nabestaande), wordt 

als dubbelop  en onnodige extra handeling  ervaren. 

Ambtenaren  zien  de meerwaarde van  de brief naar de nabestaande niet zozeer. 

Het blijkt  dat géén  van  de ambtenaren  bij navraag  over het  doel van  de pilot 

aangeeft dat de brief wordt verstuurd  om  meer betrokkenheid  en empathie te  

tonen vanuit de gemeente/overheid. 

Het primaire doel van  de brief volgens ambtenaren  is het  informeren van  

nabestaanden over waar men informatie kan vinden, middels het  verwijzen naar 

rijkoverheid.nl/overlijden.  Hiervan  vinden de meeste  dat dit ook via de 

uitvaartondernemer zou  kunnen  en dat dit niet zozeer de taak van de gemeente 

is. 

Ambtenaren hebben de meeste onzekerheid over 

foutgevoeligheid in het proces 

Waar ambtenaren  in het proces  de meeste  moeite mee  hebben is de 

foutgevoeligheid  in  gegevens en onzekerheid  waar dit mee  gepaard  gaat. Dit 

gevoel wordt versterkt  door het  feit dat (het verwerken  van  een) overlijden een  

gevoelig  thema c.q. proces  is.  

Er worden  nu twee brieven  verstuurd, wat het gehele proces onoverzichtelijker 

maakt. Medewerkers moeten extra goed opletten  of de juiste papieren wel in  de 

juiste enveloppe terechtkomen.  Ook worden de contactgegevens  van  de 

nabestaande weleens onjuist of onvolledig  aangeleverd, of geeft de 

uitvaartondernemer het  eigen adres op. En moeten de gegevens handmatig  uit 

de aangifte overgenomen  worden, wat  de foutgevoeligheid  vergroot. Als het  

versturen toch wordt voortgezet, zien ze het  liefst  dat het  opmaken van de brief 

automatisch  zou  gaan. Al met  al kost de extra handeling  hen nu ongeveer vijf 

minuten extra per overlijden. Dit loopt  netto  behoorlijk op  qua tijd. 

Een  deel van  de ambtenaren  merkt  op  dat het  positief is dat de akte  van  

overlijden direct naar de nabestaande gaat, hoewel de meeste  het  eigenlijk 

logischer vinden om  dit toch gewoon  via de uitvaartondernemer te  laten gaan, 

gezien zij ervoor betalen  en zij degene zijn met  het  meeste  directe  contact  met  

de nabestaande.    
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Aanbevelingen 

Focus op snelle levering van de brief, snelle 

levering versterkt de waarde voor nabestaanden 

Op  basis van  deze resultaten kan er voorzichtig  geconcludeerd  worden dat de brief 

door de nabestaanden wel wordt gewaardeerd. De brief fungeert vooral  als 

wegwijzer en het  zorgt ervoor dat de burger naar de juiste informatie wordt 

geleid.  De brief wordt netjes ontvangen, en iets meer burgers hebben het gevoel 

dat ze door de overheid  op  weg  geholpen  worden. De brief werkt ‘bevestigend’, 

wat prettig  is in dit proces. 

De timing  van  de brief is in  de basis goed, maar hoe sneller deze geleverd wordt 

na overlijden hoe beter. Dit zorgt ervoor dat de brief de meeste  impact heeft wat 

betreft het  op  weg helpen van  nabestaanden in het regelen  van allerhande 

administratieve zaken. 

Er is echter geen overtuigende  stijging  te  zien  in het ervaren  van  meer empathie, 

mate van  medeleven  en betrokkenheid  door de gemeente dan  wel overheid. De 

meeste  ambtenaren  geven bovendien  ook aan  dat de brief volgens hen niet  

voldoende empathie opwekt, dit zou  beter kunnen.  

De vraag  is of, uitgaande dat de brief in  de huidige vorm, vooral  een functioneel 

effect heeft, het  voldoende meerwaarde heeft afgezet tegen de inspanning  en tijd 

die het  kost om  deze separaat te  verzenden.  

Overweeg om de brief via de uitvaartondernemer 

aan nabestaanden te geven 

Gezien de afweging  van  inspanningen vanuit de gemeenten  versus wat  de brief 

oplevert, kan deze brief mogelijk ook via de uitvaartondernemer bij de 

nabestaande terechtkomen, om  hetzelfde effect te  bereiken. Zo  laat de overheid  

wel wat  van  zich  horen, maar worden extra handelingen van  het  versturen van  

informatie naar twee  ontvangers (uitvaartondernemer én nabestaande) in  het 

proces  voorkomen.  Ook is er middels deze werkwijze minder kans op  foutief 

versturen van  akte  van  overlijden, in  geval van  het  onjuist aanleveren van  

adresgegevens. 

Indien  het  verzenden van de brief en akte van  overlijden direct naar de 

nabestaande toch voortgezet  zou  worden, zou  het  automatisch  opmaken van  de 

brief om  fouten  te  voorkomen al helpen.  Ook is het  zaak de uitvaartondernemers 

duidelijk te  instrueren zodat de juiste gegevens van  de nabestaande worden 

aangeleverd. Als medewerkers beter op  de juistheid  van gegevens kunnen  

vertrouwen, neemt dit onzekerheid  in  het  proces  weg. 
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Resultaten 
Kwantitatieve 1-meting 
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Kwantitatieve  1-meting 

Disclaimer: door lage respons zijn de resultaten indicatief 

Resultaten zijn indicatief 

Het is belangrijk om bij het lezen en interpreteren van de resultaten van de kwantitatieve 1-meting in gedachten te houden dat alle resultaten als indicatief moeten worden 

beschouwd. De respons op de 1-meting is met n = 33 respondenten helaas te laag om betrouwbare uitspraken te doen over het effect van de brief. 

Focus in duiding van de resultaten ligt op patronen over alle gestelde vragen heen 

Waar we normaal gesproken in kwantitatief onderzoek alleen verschillen benoemen die significant zijn (niet op toeval berust) hebben we er in dit onderzoek voor gekozen 

om dit uitgangspunt los te laten. Met n = 33 vind je namelijk nauwelijks significante verschillen omdat de steekproef te klein is. 

Bij het benoemen van verschillen (effecten) tussen 0- en 1-meting kiezen we in dit onderzoek voor de richtlijn dat het om minimaal 10 procentpunten verschil moet gaan. 

Daarnaast focussen we ons vooral op verschillen waar we patronen in zien en dus op verschillende plekken terugkomen, omdat we daarbij met meer zekerheid kunnen 

zeggen dat het niet op toeval berust is. 

Geen uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken mogelijk 

Door de lage respons is het voor de 1-meting ook niet mogelijk om verder uit te splitsen naar achtergrondkenmerken als leeftijd, opleiding en in hoeverre men voor het 

eest met een overlijden te maken heeft, of dat iemand dit al vaker heeft meegemaakt. Er wordt in dit rapport dus alleen gefocust op de totale groep nabestaanden. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Nabestaanden uit pilot gemeenten lijken beter te weten waar ze 
moeten beginnen in het proces van het regelen 

18%

21%

21%

18%

18%

15%

58%

48%

48%

48%

45%

36%

9%

12%

15%

15%

18%

27%

12%

18%

12%

9%

15%

18%

3%

3%

9%

3%

3%

1-meting

76%

70%

70%

67%

64%

52%

0-meting

59%

65%

65%

65%

63%

60%

Ik wist goed waar ik moest

beginnen met regelen

Ik wist wat ik bij welke
instanties/organisaties

moest regelen

Ik wist waar ik terecht kon

met vragen

Ik had een goed overzicht
van wat er allemaal moest

gebeuren

Ik wist wanneer ik wat

moest regelen

Ik wist goed wanneer ik

klaar was met alles wat
geregeld moest worden

Heel passend Passend Neutraal Niet passend Helemaal niet passend

Link naar bijbehorende tabel op pagina 45 

Vraag: Zijn  de volgende  uitspraken  wel of  niet passend  wanneer u denkt  aan  alle  administratieve  zaken die u  namens  uw  dierbare  heeft geregeld?  
Basis: 1-meting:  n = 33, 0-meting n = 404 
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Kwantitatieve 1-meting 

Meerderheid zoekt zelf actief informatie en/of krijgt het via de 
uitvaartondernemer; gelijk aan 0-meting 

63%

59%

33%

11%

11%

19%

61%

62%

43%

27%

4%

2%

Ik heb zelf actief informatie
gezocht/gevraagd

Ik kreeg persoonlijk informatie via de
uitvaartondernemer

Ik heb zelf al eerder administratieve
zaken geregeld bij een overlijden

Ik kreeg persoonlijk informatie van een
vriend(in), kennis of familielid

Ik kreeg informatie via post/e-mail van:

Anders
1-meting

0-meting

Link naar bijbehorende tabel op pagina 46 

Vraag: Hoe wist u wat u precies moest doen? 
Basis: 1-meting:  n = 27, 0-meting:  n = 333. Nabestaanden die  bij de  vorige vraag hebben aangegeven dat ze enigszins een overzicht hadden  van  wat ze  moesten  gaan doen. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Uitvaartondernemer nog steeds het meest genoemd als bron voor het 
verkrijgen van overzicht van wat te regelen 

Top 7 

61%

39%

36%

36%

36%

33%

33%

73%

40%

31%

30%

28%

48%

40%

Uitvaartondernemer

Zoekmachine via internet zoals Google

Notaris

Rijksoverheid

Andere overheidsinstantie (bv. SVB, CAK,
DUO, UWV, RDW)

Belastingdienst

Bank / Verzekeraar / Hypotheekverstrekker

Link naar bijbehorende tabel op pagina 47 

Overig 

30%

21%

18%

18%

15%

15%

12%

25%

44%

39%

28%

37%

23%

1%

Energiemaatschappij, telefonie-en
internetbedrijven

Gemeente

Familie/vrienden/kennissen

Pensioenuitvoerder

Zorgverzekeraar

Verhuurder woning

Anders 1-meting

0-meting

Link naar bijbehorende tabel op pagina 47 

Vraag: Waar of bij wie heeft u informatie gezocht/gevraagd om een goed overzicht te krijgen van dat wat u moest regelen? 
Basis: 1-meting:  n = 33, 0-meting:  n = 204, alleen nabestaanden die  hebben aangegeven actief te hebben gezocht naar informatie. 
Let op: de basis tussen 1 en 0-meting verschilt,  in de 1-meting is deze vraag aan iedereen gesteld. Elke nabestaande heeft immers ergens contact gelegd/gehad voor informatie. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Rijksoverheid én gemeente vaker aangehaald als waardevolle 
informatiebron dan vóór start van de pilot 

In  de 0-meting stond  

Rijksoverheid op plek 7 en 

Gemeente op plek 4, in de 

1-meting is dat 

respectievelijk plek 2 en 3 

Top 8 
55%

37%

20%

19%

13%

13%

12%

7%

60%

10%

14%

12%

22%

8%

8%

13%

Uitvaartondernemer

Rijksoverheid

Gemeente

Notaris

Zoekmachine via internet zoals Google

Andere overheidsinstantie (bv. SVB, CAK,
DUO, UWV, RDW)

Bank / Verzekeraar / Hypotheekverstrekker

Belastingdienst

Link naar bijbehorende tabel op pagina 48 

Overig 

7%

0%

0%

0%

0%

18%

0%

2%

4%

5%

2%

22%

6%

12%

Verhuurder woning

Pensioenuitvoerder

Zorgverzekeraar

Energiemaatschappij, telefonie-en
internetbedrijven

Familie/vrienden/kennissen

Anders

Geen van deze 1-meting

0-meting

Link naar bijbehorende tabel op pagina 48 

Vraag: Met welke informatie was u het meest geholpen? En met welke informatie was u daarna het meest geholpen? 
Basis: 1-meting:  n = 33, 0-meting:  n = 204. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Uitvaartondernemer biedt nog steeds de meest 
waardevolle informatie, gevolgd door Rijksoverheid en 
Gemeente 

41%

24%

6%

6%

12%

12%

13%

13%

20%

13%

13%

7%

7%

7%

7%

55%

37%

20%

19%

13%

13%

12%

7%

7%

0%

0%

0%

0%

18%

0%

Uitvaartondernemer

Rijksoverheid

Gemeente

Notaris

Zoekmachine via…

Andere…

Bank / Verzekeraar /…

Belastingdienst

Verhuurder woning

Pensioenuitvoerder

Zorgverzekeraar

Energiemaatschappij,…

Familie/vrienden/ken…

Anders

Geen van deze

Eerste keus

Tweede keus

Link naar bijbehorende tabel op pagina 48 

Toelichting  op  Anders,  namelijk: 

“Ik was  met iedere  contact-

informatie  geholpen” 
“Met allemaal een  beetje” 
“Bewind  voering” 
“Diverse  folders/sites” 

De Rijksoverheid  wordt in  
tegenstelling  tot de 
gemeente  vaker gekozen als 
de informatiebron  waarmee  
men het  meest geholpen is.  

Vraag: Met welke informatie was u het meest geholpen? En met welke informatie was u daarna het meest geholpen? 
Basis: 1-meting:  n = 33, 0-meting:  n = 204. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Uitvaartondernemer: persoonlijk contact en heeft goede informatie. 
Rijksoverheid: duidelijk overzicht. 

Uitvaartondernemer 

“Hij  gaf antwoord op al mijn vragen.” 

“Mondelinge toelichting en nuttig boekje  voor  nabestaanden.” 

“Had  een goede brochure  over  wat  te regelen en hoe.” 

“Dat  was de start  van het traject. Ik kreeg  veel goede informatie op schrift. Vandaaruit  
kon je volgen waar je allemaal  aan moest  denken en wat  je vervolgens  moet  doen.” 

“Hebben een goed programma ontwikkelt  om  je als nabestaande bij te staan (NABES).” 

“De  uitvaartondernemer  weet  wat  er  geregeld  moet  worden en veel belangrijker, 

diegene helpt  je hier  bij. Van de gemeente ontvang je enkel een standaard brief met  

veelvuldig  hetzelfde uittreksel van de akte van overlijden en enkel een verwijzing  naar 

de website van Rijksoverheid.  Het  lijkt  persoonlijk, maar  dat is het  niet.” 

Rijksoverheid 

“Dat  is een handig lijstje om  af te vinken  zodat  ik  niets  vergeet.” 

“Door  de checklist had  ik  een goed overzicht  wat  ik  allemaal moest regelen.” 

“Omdat  zij een overzicht  hebben van welke instanties jezelf moet benaderen en wat  
automatisch  gaat als iemand is overleden.” 

“Die hebben een site waarbij je de persoonlijke situatie kan  invoeren dan volgt  pas advies  
en actielijst.” 

“Duidelijke checklist op rijksoverheid.nl.” 

Vraag: Waarom bent u het meest geholpen met de informatie via … 
Basis: 1-meting:  n = 33. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Een totaaloverzicht van alles wat er moet gebeuren 
wordt ook tijdens pilot nog steeds gemist 

45%

30%

24%

15%

6%

3%

39%

25%

21%

22%

19%

3%

11%

46%

Totaaloverzicht van alles wat moet
gebeuren

Wanneer er wat moet gebeuren

Wat bij welke
instanties/organisaties geregeld

moet worden

Waar je met vragen terecht kan

Specifieke informatie over...

Weet ik niet

Niks, het was volledig

1-meting

0-meting

Link naar bijbehorende tabel op pagina 49 

Dit resultaat dient voorzichtig  
geïnterpreteerd te  worden, niet 
alleen  om  het  lage aantal in de 1-
meting, maar ook omdat de groep 
die hier ondervraagd  is veel dichter 
op  het  moment  van  overlijden zat. 
Hierdoor is de kans groter dat men  
nog  midden in  het  proces  zit, waarin  
er een  grotere behoefte aan  
overzicht kan zijn. 
Terwijl in  de 0-meting  43% van  de 
mensen al helemaal  klaar was met  
de afhandeling. Zij moesten er dus 
achteraf op  terugkijken. Dit kan er 
toe leiden dat ze het  anders hebben 
beoordeeld. 

Mogelijk houdt het  gevoel niet van  
‘alles’ het  overzicht te  hebben ook 
verband  met  het  gegeven dat het  
overzicht op  rijksoverheid.nl niet 
voorziet in een lijst waarin  ook de 
meer persoonlijke  ‘contracten’ als 
een sportschool abonnement, 
kranten/tijdschriften  en  dergelijke 
opgenomen zijn. 

Vraag: Welke informatie miste u bij het regelen van administratieve zaken namens de overledene? 
Basis: 1-meting:  n = 33, 0-meting:  n = 404. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Overheid functioneert voor nabestaanden tijdens pilot 
niet vaker als een punt waar men meer overzicht of hulp 
krijgt, of een plek waar je terecht kan met vragen 

1-meting 

45%

18%

0%

12%

33%

12%

3%

27%

15%

15%

6%

39%

Uitvaartondernemer

Overheid (zoals gemeente,
Rijksoverheid, Belastingdienst, SVB,

UWV, RDW etc.)

Vriend(in), kennis of familielid

Geen van deze

Link naar bijbehorende tabel op pagina 50 

0-meting 

57%

17%

13%

13%

43%

13%

25%

20%

44%

23%

17%

16%

Uitvaartondernemer

Overheid (zoals gemeente,
Rijksoverheid, Belastingdienst, SVB,

UWV, RDW etc.)

Vriend(in), kennis of familielid

Geen van deze

Een overzicht van alles wat geregeld moet worden

Hulp bij 'waar te beginnen'

Waar je terecht kan met vragen

Link naar bijbehorende tabel op pagina 50 

Er is geen  verschil  te  zien in het  
aandeel dat de overheid  heeft 
als bron  van  informatie  in het 
proces  van  afhandelen van  
administratieve zaken. 

Dit kan  ermee te maken  
hebben dat de brief vanuit de 
pilot ook maar één onderdeel 
is in het gehele proces, 
waardoor het  de impact vanuit 
dit perspectief wellicht beperkt  
is.   

Vraag: Van wie heeft u wat voor informatie ontvangen? 
Basis: 0-meting:  n = 404, 1-meting:  n  =  33. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Welke associaties heeft men met de volgende partijen als het gaat om 
het regelen van zaken na het overlijden? 

Overheid 

• “Overzichtelijk, ik wist door de verschillende 
instanties  goed  wat ik moest  doen, en  dat gaf  rust.” 

• “Door jullie brief van  de gemeente  werd ik 
gerustgesteld  dat die belangrijke instanties al 
automatisch  werden ingelicht van  het  overlijden van 
mijn  zus. Een  zorg  minder.” 

• “Alles is afstandelijk, nergens voel je dat men echt 
meeleeft. Persoonlijk is een handgeschreven kaart, 
een  brief vanuit de persoon  geschreven en 
ondertekend.” 

• “Heel veel wordt uit handen genomen door de 
uitvaartorganisatie. Veel (pensioen, SVB, enz.) gaat 
automatisch. Info  op  de website van  de gemeente 
Dongen kan beter met  bv. verwijzingen naar andere 
instanties  (Rijksoverheid, notaris, checklist).” 

• “Een  koude brief met  wat  weinig  gegevens.” 

Uitvaartondernemer 

• “Een  zeer betrokken ondernemer die bereid is te 
helpen waar nodig.” 

• “Ik kreeg  een boekje mee  met  informatie wat  te 
regelen  na de uitvaart. Hier stond  alles rustig 
uitgelegd. Mijn  oma vond  dit vooral  fijn  om  te 
hebben. Ik vond  de korte opsomming  vanuit de 
overheid  online waardevol.” 

• “Regelen rondom  het  daadwerkelijke afscheid: 
prima. Het boekje voor daarna was duidelijk maar 
ging  het  ene oor in het andere oor uit. Ik weet 
trouwens dat ik altijd  bij haar kan aankloppen 
mocht  ik vastlopen.” 

• “Een  vertrouwenspersoon  waar je vooral  de eerste 
week  veel contact  mee hebt, dus van  moment  van 
overlijden t/m  crematie.” 

Bank, Verzekeraar, Hypotheekverstrekker 

• “Zeer moeilijk omdat  je niet geregistreerd staat op  de pas 
en/of bij de bank.” 

• “Informatieverstrekking  veelal  afhankelijk van  wie je aan 
de lijn  krijgt.” 

• “Veel contact  gehad  via email, goede adviezen en veel 
medewerking  gekregen.” 

• “Moeizaam  verhaal om  bankzaken vlot geregeld  te  krijgen 
kwestie van  lange adem  hebben is nog  steeds lopend.” 

• “Zakelijke contacten, maar wel netjes en respectvol te 
woord  gestaan.” 

• “Bank reageerde goed toen ik nabestaandendesk belde, 
maar vervolg  zit ik op  te  wachten, net  als de verzekeraar. 
Dus zou fijn  zijn als verwerking  snel gaat, zodat je niet 
telkens weer denkt, is het  nou  geregeld  of niet?  Moet  ik 
nog  bellen of zal ik erop  vertrouwen  dat t goed komt.” 

Vraag: Waar moet u bij de volgende partijen allemaal aan denken als het gaat om het regelen van zaken na het overlijden van uw dierbare? 
Basis: 0-meting:  n = 404, 1-meting:  n  =  33. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Nabestaanden voelen zich beter geholpen, maar 
herkennen zich juist minder in het verkrijgen van meer 
overzicht vanuit overheid  

27%

15%

24%

18%

21%

27%

15%

21%

36%

42%

33%

39%

30%

21%

33%

24%

27%

24%

27%

21%

21%

27%

18%

30%

3%

15%

9%

18%

21%

12%

21%

9%

3%

3%

3%

9%

6%

3%

3%

3%

6%

12%

3%

9%

1-meting

64%

58%

58%

58%

52%

48%

48%

45%

0-meting

65%

54%

51%

49%

51%

54%

51%

48%

De informatie die ik krijg van de
overheid is goed te begrijpen.

De overheid zorgt dat ik informatie
die ik nodig heb makkelijk kan vinden.

De informatie die ik krijg sluit aan bij
mijn persoonlijke situatie.

Ik voel mij goed geholpen door de
overheid.

Ik krijg informatie van de overheid op
het moment dat ik het ook nodig heb.

Het contact met de overheid rond het
overlijden verliep zonder zorgen.

De overheid zorgt dat ik overzicht
heb over wat ik bij welke

instanties/organisaties moet regelen.

Ik voel mij begrepen door de
overheid.

Helemaal eens Eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Niet van toepassing

Link naar bijbehorende tabel op pagina 51 

Voor de meeste  stellingen  
geldt dat er nauwelijks een  
verschil  is met  de 0-meting. 

Nabestaanden geven in de 1-
meting  wél vaker aan dat ze 
zich geholpen voelen door de 
overheid  (58% versus 49% in  
de 0-meting). 

Ze hebben alleen  minder vaak 
het  gevoel dat de overheid  
ervoor zorgt dat ze overzicht 
hebben waar iets geregeld  
moet  worden (30% versus 
20% in de 0-meting). 

Dit kan te  maken hebben met  
dat er in  deze vraag  nog  niet 
specifiek  is gevraagd  naar het  
effect van de brief. De impact 
op  het  algehele beeld  bij de 
overheid  is dan wellicht 
beperkt.   

Vraag: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over informatie vanuit of het contact met de overheid rondom het overlijden van uw dierbare? 
Basis: 1-meting:  n = 33, 0-meting:  n = 404. 
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Kwantitatieve 1-meting 

De brief zorgt ervoor dat nabestaanden de website 
daadwerkelijk bezoeken én de vragen invullen 

9%

19%

21%

39%

33%

11%

36%

31%

1-meting

0-meting

Ja, alleen van naam Ja, ik heb de website al eens bezocht Ja, ik heb de website bezocht en de vragen ingevuld Nee, nooit van gehoord

Van de nabestaanden die de 

website bezocht hebben  (54%), 

heeft 94%  dit gedaan  n.a.v. de 

brief (n =  17). 

Link naar bijbehorende tabel op pagina 52 

Dit resultaat laat zien  dat de 
brief in  ieder geval fungeert 
als wegwijzer richting  de 
website 
rijksoverheid.nl/overlijden. 

Vanuit de interviews is ook 
naar voren gekomen dat het 
merendeel de site ofwel via 
de brief had bezocht of al had  
gevonden, waardoor de brief 
bevestigend  werkt: 

‘Ik heb de juiste informatie 
gevonden, ik ben  op  de goede 
weg.’. 

Vraag: Bent u bekend met het persoonlijke overzicht op rijksoverheid.nl/overlijden? 
Basis: 1-meting:  n = 33, 0-meting:  n = 404. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Het persoonlijke overzicht vanuit de Rijksoverheid wordt goed 
ontvangen: driekwart is (heel) positief 

29%

10%

48%

51%

24%

37%

Top-2

76%

61%

1-meting

0-meting

Heel positief Positief Neutraal Negatief Heel negatief

Link naar bijbehorende tabel op pagina 53 

Vraag: Wat vindt u van dit persoonlijke overzicht op Rijksoverheid.nl/overlijden.nl? 
Basis: 1-meting: n = 21, 0-meting: n = 404. Nabestaanden die hebben aangegeven dat ze de website kennen. 
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Kwantitatieve 1-meting 

De brief wordt door driekwart goed beoordeeld op 
belangrijke kenmerken. Alleen ‘meelevend’ scoort 
relatief minder. 

15%

21%

18%

12%

12%

64%

55%

58%

64%

48%

21%

24%

24%

24%

33% 6%

Top-2

79%

76%

76%

76%

61%

Relevant / Nuttig

Betrouwbaar

Respectvol

Duidelijk

Meelevend

Zeer passend Passend Neutraal Niet passend Helemaal niet passend

Link naar bijbehorende tabel op pagina 54 

Op alle aspecten scoort de 
brief goed. Zeker driekwart 
vindt de brief relevant, 
betrouwbaar, respectvol en 
duidelijk. Met  name 
betrouwbaar springt er met 
21% ‘zeer passend’ uit.  

Alleen meelevend  scoort iets 
lager;  hier is 61% het  mee  
eens. Een  derde is neutraal  en 
6% vindt de brief niet  
meelevend. Dit komt overeen  
met  input vanuit de 
gesprekken  met 
nabestaanden, als er op  de 
toon  opmerkingen kwamen, 
was dit vaak ’ietwat zakelijk’, 
‘formeel’ of ‘proces  brief’.  

Vraag: In hoeverre vindt u onderstaande van toepassing op de brief die u heeft gekregen vanuit de gemeente? 
Basis: 1-meting:  n = 33. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Hoe de nabestaande de gemeente ziet in relatie tot de 
ontvangen brief is minder eenduidig. Iets meer dan de 
helft ziet de betrokkenheid van gemeente in dit proces. 

30%

18%

27%

18%

21%

27%

39%

30%

36%

33%

27%

21%

24%

30%

18%

6%

12%

12%

9%

21%

3%

3%

6%

9%

6%

6%

3%

1-meting
Top-2

58%

58%

58%

55%

55%

1-meting
Bottom-2

9%

12%

12%

9%

24%

0-meting
Top-2

51%

49%

54%

48%

51%

0-meting
Bottom-2

19%

19%

18%

19%

20%

Ik krijg informatie van de gemeente op
het moment dat ik het ook nodig heb

Ik voel mij goed geholpen door de
gemeente

De gemeente zorgt dat ik informatie die
ik nodig heb makkelijk kan vinden

Ik voel mij begrepen door de gemeente

De gemeente zorgt dat ik overzicht heb
over wat ik bij welke

instanties/organisaties moet regelen

Helemaal eens Eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Niet van toepassing

Link naar bijbehorende tabel op pagina 55 

De brief lijkt voor nabestaanden 
een  positief effect te  hebben 
qua timing:  30% is het   
‘helemaal  eens’ met  de stelling  
‘Ik krijg  informatie van  de 
gemeente op  het moment dat ik 
het ook nodig  heb’.  

En fungeert als wegwijzer in het 
proces:  27% is helemaal  eens 
met  de stelling  ‘De gemeente 
zorgt dat ik informatie die ik 
nodig  heb makkelijk kan 
vinden’. 

Ook zijn er minder 
nabestaanden die zich niet 
goed begrepen voelen door de 
gemeente  (9% versus 19% in 0-
meting). 

De brief zorgt bij 1  op  de 4  niet 
direct voor het gevoel dat de 
gemeente zorgt voor meer 
overzicht. Dit kan verklaard  
worden doordat het  
persoonlijke overzicht in  feite  
ook via de Rijksoverheid wordt 
aangeboden.   

Vraag: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken, als u specifiek denkt aan de brief die u heeft ontvangen van de gemeente n.a.v. het overlijden 
van uw dierbare? 
Basis: 1-meting:  n = 33. 
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Kwantitatieve 1-meting 

Voor driekwart van de nabestaanden heeft de brief hen enigszins tot 
(heel) goed geholpen. 1 op de 5 vond de brief (helemaal) niet helpend 
in het proces. 

15% 30% 33% 15% 6%

Top-2

45%

Heel goed geholpen Goed geholpen Een beetje geholpen Niet geholpen Helemaal niet geholpen

Toelichting van nabestaanden 

die aangeven  dat  de  brief hen 

niet  of nauwelijks  heeft  

geholpen:  uit interviews bleek 

dat  sommigen ofwel een andere 

informatie behoefte hadden in  

deze  (uitgebreide informatie op 

papier). Voor  anderen gold dat  

brief voor  hen ietwat  te laat  

kwam;  ze  hadden de informatie 

uit de brief zelf al  gevonden. 

Link naar bijbehorende tabel op pagina 56 

Vraag: In hoeverre heeft de brief u geholpen bij het regelen van de administratieve zaken namens de overledene? 
Basis: 1-meting:  n = 33. 
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Resultaten 
Kwalitatieve 1-meting 

Nabestaanden 
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Kwalitatieve 1-meting: nabestaanden 

De reacties: vooral positief 

De brief wordt door nabestaanden overwegend positief ontvangen: 

• Men vindt het netjes dat dit vanuit de overheid gecommuniceerd wordt. 

• Voor de één vormt deze brief het startpunt van het regelen van de administratieve zaken, anderen hadden de informatie zelf al opgezocht. Maar zelfs nabestaanden die al op de 
hoogte waren van de informatie in de brief, vinden het sturen wél waardevol ter bevestiging. 

• Ook kunnen ze zich inleven in mensen die dit voor de eerste keer meemaken en/of overmand worden door emoties, waarbij het fijn kan zijn hier op gewezen te worden. 

Quotes: 
“Van gemeente kwam de brief met de met link naar rijksoverheid, daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Heel handig.” 

“Heel logisch  dat je die info krijgt. Je zou verwachten dat zoiets  al lang geregeld  is, apart dat het nu  pas komt.” 

Enkelen vonden de brief onnodig. Redenen hiervoor waren: 

• Het gaf hen geen nieuwe informatie, zelf reeds gevonden 

• De brief kwam te laat; ze waren zelf al aan de slag gegaan 

• Ze hadden toch liever uitgebreidere informatie ontvangen via de post, liever geen doorverwijzing naar de website. 
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Kwalitatieve 1-meting: nabestaanden 

Outtake: boodschap en gevoel 

Op inhoud is de boodschap die nabestaanden vooral uit de brief onthouden: 

• dat er het één en ander automatisch voor hen wordt geregeld 

• de verwijzing naar de website van Rijksoverheid 

Termen die vaak genoemd worden over het gevoel dat men krijgt na het ontvangen van de brief zijn: 

• rust, bevestiging dat je op de goede weg bent 

• overzicht, duidelijkheid 

• netjes, georganiseerd 

• beetje zakelijk of procedureel 

Quotes: 
“Ik had het zelf voor ik de brief kreeg al opgezocht, dus het was vooral een bevestiging voor mij: ik heb de informatie op de juiste plek gevonden.” 

“De toon van de brief was prettig, niet té zakelijk. Nette brief en duidelijk.” 

“Voelt voor mij als ontvangstbevestiging. Er moet een briefje bij. Niet iets wat waarde heeft als zodanig. Een proces-brief.” 

“Ik had  al wat ervaring  met  het regelen ervan, dus wellicht dat ik de brief daardoor  minder  aandachtig heb gelezen. Het voelde ook meer  als zakelijk, ‘iets dat moet gebeuren’ brief.  Het is 
opzich wel netjes dat de gemeente dit stuurt.” 
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Kwalitatieve 1-meting: nabestaanden 

Handelen na ontvangen van de brief 

Een deel werd middels de brief op de website gewezen en daarmee vormde de brief voor hen een startpunt voor het regelen: naar aanleiding van de brief heeft men de website van 
Rijksoverheid bezocht. 

Voor de ander was er geen directe actie na het ontvangen van de brief omdat zij de betreffende informatie zelf al gevonden hadden. De brief werkte bij hen meer bevestigend. Er werd 
benoemd dat er bij een aantal instanties automatisch het een en ander in gang werd gezet, dit gaf rust. 

Een enkeling heeft de brief direct weggelegd, voor hen voelde het als mosterd na de maaltijd. 

Quotes: 
“Ik heb ook verteld over de site aan vrienden die vroegen 'hoe begin je nou met zoiets?” 

“Ik heb na het ontvangen van de brief voornamelijk de informatie gecheckt, ‘klopt het met wat ik al eerder had gevonden’ en de website bezocht en vragen ingevuld.” 

“O ja, dit wordt allemaal al in gang gezet, daar hoef ik dus zelf niks meer voor te doen, dat is fijn.” 

De website rijksoverheid.nl/overlijden wordt heel erg goed ontvangen. De ervaringen met de website zijn heel positief. 

• De website werkt goed en intuïtief 

• Het is duidelijk, overzichtelijk 

• De informatie is geschreven in toegankelijk taalgebruik 

“Ik was heel erg tevreden met de website, alles is duidelijk. De tekst is helder. Kort en bondig. En voor iedereen goed leesbaar.” 

“De website is heel goed, je krijgt een mooie checklist met zaken die je moet oppakken. Bij gemeente is het echt heel slecht: er staat weinig info en de link naar de website van Rijksoverheid 
zit verstopt achter een plaatje. Ik denk dat de meeste mensen niet door hebben dat je daar op moet klikken.” 
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Kwalitatieve 1-meting: nabestaanden 

Afzender en timing 

De gemeente als afzender: 

• Voelt voor velen logisch: vanuit de overheid is de gemeente de organisatie die het dichtst bij de burger staat. 

• Komt betrokken over: men vindt het netjes dat je op zo’n moment een bericht van de gemeente ontvangt. 

• Er werd wel door een nabestaande opgemerkt dat er weinig ‘gemeente specifieke’ informatie in de brief staat. Dit had hij wel verwacht. Anderzijds, was het voor niemand verwarrend 
dat er vanuit deze brief ook werd verwezen naar de website en een telefoonnummer van de Rijksoverheid. 

Quotes: 
“Toont betrokkenheid dat ze je wegwijs willen maken in de materie.” 

“De gemeente als afzender  is wel logisch, het voelt als een centrale plek waar  een overlijden gemeld  wordt. Dan  past  het wel dat de gemeente dit verstuurd.” 

“Komt  betrouwbaar  over. Mijn  oma vond  het erg  prettig  dat de brief vanuit de gemeente Utrecht kwam. Het voelde dichtbij.  De gemeente is toch  de organisatie  waar  je als burger  mee 
te maken  hebt. Het voelde compleet, het klopt. Bevestiging  van:  ‘ze zijn ervan  op de  hoogte’.” 

Timing van verzenden: 

• Het merendeel geeft aan dat het wenselijk is om deze brief zo snel mogelijk te versturen, anders is de kans groot dat men zelf in de tussentijd de informatie al heeft opgezocht. En 
verliest de brief aan waarde. 

• Voor een enkeling ging de aandacht meer uit naar de akte van overlijden, dan naar de brief die tegelijkertijd werd meegestuurd. 

Quotes: 
“Niet te lang mee wachten. Anders gaan mensen in tussentijd zwerven en rommelen.” 

“Tussen ontvangst acte en overlijden zitten een paar dagen. In die dagen ben ik al aan de slag gegaan. Ik kon in haar e-mail, meteen dingen daar in gedaan. De gemeente kwam pas 
daarna met die brief en ook nog eens heel summier.” 32 



 

     

      

     

  

   

  

           
     

Kwalitatieve 1-meting: nabestaanden 

Brief als middel en de meerwaarde ervan 

Nabestaanden zijn het erover eens dat een brief het juiste middel is voor het overbrengen van deze informatie. 

• Ligt fysiek in huis en kan je er nog eens bij pakken 

• Het kan eventueel samengaan met e-mail, maar e-mail kan de brief niet vervangen. 

• Het nadeel aan e-mail is dat het makkelijk verdwijnt in de hoeveelheid e-mails die je tegenwoordig ontvangt. 

Quotes: 
“Een brief is wel een goed middel, dit kan je er na alle drukte nog eens bijpakken. In de mail verdwijnt het tussen alle mails die je dagelijks krijgt.” 

“Deze brief is wel efficiënt:  het versturen samen met  de akte  van  overlijden.  Die heb je ook nodig  voor  vanalles en nogwat.” 

 Nabestaanden zien de meerwaarde van deze brief: 

• ofwel als startpunt voor het uitzoeken van administratieve zaken 

• ofwel als bevestiging dat je op de goede weg zit. 

Quotes: 
“De brief is zeker een waardevolle toevoeging, óók als je de site al hebt gevonden. Het neemt de ‘sluimerende onzekerheid’ weg, het bevestigt ‘je zit op de goede weg’. Dat is heel prettig 
in dit proces.” 

“Als de brief er niet was geweest was ik alsnog wel aan de informatie gekomen, maar had ik misschien iets meer moeten zoeken. Alsnog werkt de brief wel bevestigend.  Maar zeker 
voor mensen die dit voor de eerste keer moeten regelen, die hebben er veel aan denk ik.” 
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Resultaten 
Kwalitatieve 1-meting 

Ambtenaren 
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Kwalitatieve 1-meting: ambtenaren 

Doel van de brief volgens ambtenaren: nabestaanden informeren over waar 
men informatie kan vinden (verwijzen naar rijkoverheid.nl/overlijden). 

Het doel van het versturen van de condoleance brief naar nabestaanden is volgens ambtenaren: 

• Ambtenaren leggen bij vraag naar doel van de pilot uit het dat met name gaat over het sturen van de akte van overlijden direct naar de nabestaande met daarbij een begeleidend 
schrijven. 

• Het primaire doel is voor hen met name informeren. Het op weg helpen van nabestaanden en hen verwijzen naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. 

Quotes: 
“De overlijdensakte direct naar de erfgenamen sturen en een begeleidend schrijven met verwijzing naar meer informatie.” 

“De brief naar de nabestaanden sturen, de brief bevat informatie over wat nabestaanden kunnen doen en waar informatie te vinden is. Maar voor mij onbekend waarom het precies zo 
wordt gedaan. Het filmpje van het proces heb ik wel onthouden.” 
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Kwalitatieve 1-meting: ambtenaren 

Ervaringen versturen van brief naar nabestaande zijn overwegend negatief; 
wordt ervaren als een onnodige extra handeling en is foutgevoelig. 

Ambtenaren zijn minder positief over het verzenden van de condoleancebrief naar de nabestaande, redenen hiervoor zijn: 

• De adresgegevens vanuit de aangifte ontbreken vaak, zijn niet volledig of het adres van de uitvaartondernemer zélf is opgegeven. 

• Het is een gevoelig onderwerp, dus medewerkers willen er zeker van zijn dat de adresgegevens kloppen, maar doordat deze informatie regelmatig onjuist of onvolledig is, geeft dit geen 
zeker gevoel. 

• Het versturen van de condoleancebrief naar nabestaanden is foutgevoelig, ambtenaren moeten handmatig de gegevens invoeren (overtypen). 

• Het versturen van de stukken naar zowel de uitvaartondernemer als naar de nabestaande kost meer tijd en voelt dubbelop. 

• Door het versturen van twee enveloppen bestaat er de kans dat er een document in de verkeerde envelop belandt. 

• Ambtenaren voelen zelf de meerwaarde van het versturen van deze brief niet, de uitvaartondernemer heeft het meeste en directe contact met de nabestaande, het lijkt hen beter dit 
via hen te laten gaan. 

Quotes: 
“Je moet altijd al goed opletten met het opmaken van akte, maar nu moet je extra goed opletten zodat de goede brief en akte naar de juiste ontvanger gestuurd worden.” 

“Contactadressen ontbreken vaak in de aangifte, of zijn onvolledig. De uitvaartondernemer geeft ook vaak het eigen adres op. Uitvaartondernemers gaan er niet echt zorgvuldig mee om. 
Het is erg spannend om een brief te versturen als je niet zeker bent van het juiste adres bij de persoon.” 

“Ik zie niet echt meerwaarde. De uitvaartondernemer  geeft zelf ook al  een  lijst mee met tips.” 
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Kwalitatieve 1-meting: ambtenaren 

Positieve kant pilot: akte van overlijden is snel bij nabestaande. Verbeterruimte zit 
in het automatisch aanmaken van brief, waardoor kans op fouten wordt verkleind. 

Akte van overlijden snel bij nabestaande 

• De nabestaande beschikt snel over de akte van overlijden, waardoor men aan de slag kan met het regelen van administratieve zaken. 

Quotes: 
“Het uittreksel is zo meteen bij de burger, dat is wel goed” 

Verbeterruimte indien voortzetten pilot: 

• Aangifteformulier anders opbouwen: duidelijker aangeven wat er met ‘contactpersoon’ wordt bedoelt, om te voorkomen dat de uitvaartondernemer het eigen adres invoert. 

• Goede communicatie met de uitvaartondernemers, zodat iedereen van deze werkwijze op de hoogte is. 

• Gegevens van de overledene én nabestaande niet meer handmatig invoeren maar automatiseren, zodat de onzekerheid over juistheid en correct overnemen van gegevens wordt 
weggenomen. 

• De brief digitaal naar nabestaanden versturen, zo krijgen ze de informatie eerder. Of de brief per post of digitaal naar uitvaartondernemer sturen, zodat zij deze aan nabestaanden 
kunnen overhandigen. 
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Kwalitatieve 1-meting: ambtenaren 

Ambtenaren zien meerwaarde van de brief niet zozeer. En relateren de brief 
bovendien ook niet direct aan tonen van betrokkenheid vanuit gemeente. 

Overige bevindingen vanuit de interviews: 

• Ambtenaren zijn vooral op de hoogte van de informerende functie van de brief, het gegeven dat de brief ook een betrokkenheid toont vanuit de gemeente na een overlijden en 
empathisch en medelevend is, wordt niet spontaan door hen zelf benoemd. 

• Naarmate ambtenaren merkten dat de aangeleverde adresgegevens niet altijd juist zijn, besluiten ze zelf dat ze de brief niet naar de nabestaande sturen als ze het niet vertrouwen cq. 
zeker zijn dat het adres klopt. 

• Ambtenaren zien zelf de meerwaarde van het versturen van de brief niet, ook het meesturen van het enquête verzoek (een brief met uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek) 
voelt voor sommigen beladen. Ze staan er niet geheel achter om dit te versturen omdat ze zelf het gevoel hebben dat nabestaanden er op dat specifieke moment niet op zitten te 
wachten. 

• Er zijn vrijwel geen reacties gekomen van burgers over het ontvangen van de brief, dus ambtenaren merken niets van het eventueel positieve effect dat de brief op de nabestaande 
heeft. Zonder de positieve feedback in combinatie met de foutgevoeligheid en extra handelingen voelt het voor hen vooral als ‘gedoe’. 

38 



Bijlagen 
Onderzoeksverantwoording 

Toonmateriaal  
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Kwantitatieve 1-meting nabestaanden  
Onderzoek in het kort 

Methode 
Kwantitatief online 
Reminder:  online 

Doelgroep  en  steekproef 

Doelgroep:  nabestaanden die een brief hebben ontvangen naar aanleiding  van een overlijden uit één  
van  de pilot gemeenten:  Dongen, Den Bosch, Utrecht of Tilburg. 

Steekproef:  netto  33 respondenten 

Veldwerk Het veldwerk heeft plaatsgevonden  vanaf  7 september 2020  tot en met 31 maart 2021 

De gemiddelde invultijd  van  de vragenlijst bedroeg: 15 minuten 
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Onderzoeksverantwoording 

Kwalitatieve 1-meting nabestaanden 
Onderzoek in het kort 

Methode 

8 single interviews van 30 minuten. 

Dit project /  onderzoek heeft een kwalitatieve  insteek. Resultaten  mogen  niet naar populatie als geheel worden  doorgetrokken  vanwege de 
steekproefselectie, methode van  ondervraging  en de steekproefgrootte

Doelgroep en steekproef

Doelgroep:  n=8 contactpersonen die ervaring  hebben met  het  regelwerk rond  het  overlijden van  een naaste. Het overlijden van de naaste 
was recent, tot maximaal  5 maanden geleden (start van de pilot). 

Steekproefkader: contactpersonen  hebben  zichzelf aangemeld  voor deelname aan  interviews
Selectiemethode:  online benadering, telefonisch  uitnodigen  

Respondenten deden vrijwillig mee, ze hebben géén incentive ontvangen 

Veldwerk 

Data veldwerk: woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2021 
Toonmateriaal: brief, alleen  als men er geen directe herinnering  meer aan  had 

Checklist:  zie bijlage 

Interviews door: Floriska Hoogendoorn en Daphne Bollen
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Onderzoeksverantwoording 

Kwalitatieve fase ambtenaren 
Onderzoek in het kort 

Methode 

4 duo interviews van 45 minuten. 

Dit project /  onderzoek heeft een kwalitatieve  insteek. Resultaten  mogen  niet naar populatie als geheel worden  doorgetrokken  vanwege de 
steekproefselectie, methode van  ondervraging  en de steekproefgrootte

Doelgroep en steekproef

Doelgroep: n = 8 ambtenaren die ervaring hebben met het uitvoeren van de pilot. 

Steekproefkader: ambtenaren hebben zichzelf aangemeld voor deelname aan interviews 
Selectiemethode: per e-mail benaderd en uitgenodigd 

Respondenten deden vrijwillig  mee, ze hebben géén incentive ontvangen 

Veldwerk 

Data veldwerk: dinsdag 23 maart, donderdag 25 maart en maandag 29 maart 2021 
Checklist: zie bijlage 

Interviews door: Floriska Hoogendoorn, Daphne Bollen en Nienke  Langejan (VNG) 
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Toonmateriaal 



Bijlagen 
Tabellen 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 13  

Vraag: Zijn de volgende uitspraken wel of niet passend wanneer u denkt 
aan alle administratieve zaken die u namens uw dierbare heeft 
geregeld? 
Basis: 1-meting: n = 33 nabestaanden. 

Heel 
passend Passend Neutraal 

Niet 
passend 

Helemaal 
niet 

passend 
Top-2 

1-meting 
Top-2 

0-meting 

Ik wist goed waar ik moest beginnen met regelen 18% 58% 9% 12% 3% 76% 59% 

Ik wist wat ik bij welke instanties/organisaties moest regelen 21% 48% 12% 18% 0% 70% 65% 

Ik wist waar ik terecht kon met vragen 21% 48% 15% 12% 3% 70% 65% 

Ik had een goed overzicht van wat er allemaal moest gebeuren 18% 48% 15% 9% 9% 67% 65% 

Ik wist wanneer ik wat moest regelen 18% 45% 18% 15% 3% 64% 63% 

Ik wist goed wanneer ik klaar was met alles wat geregeld moest worden 15% 36% 27% 18% 3% 52% 60% 

Terug naar de grafiek op pagina 13 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 14 

Vraag: Hoe wist u wat u precies moest doen? 
Basis: 1-meting: n = 27, 0-meting: n = 333 nabestaanden. Nabestaanden die bij de vorige vraag 
hebben aangegeven dat ze enigszins een overzicht hadden van wat ze moesten gaan doen. 

1-meting 0-meting 

Ik heb zelf actief informatie gezocht/gevraagd 63% 61% 

Ik kreeg persoonlijk informatie via de uitvaartondernemer 59% 62% 

Ik heb zelf al eerder administratieve zaken geregeld bij een overlijden 33% 43% 

Ik kreeg persoonlijk informatie van een vriend(in), kennis of familielid 11% 27% 

Ik kreeg informatie via post/e-mail van: 11% 4% 

Anders 19% 2% 

Terug naar de grafiek op pagina 14 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 15 

Vraag: Waar of bij wie heeft u informatie gezocht/gevraagd om een 
goed overzicht te krijgen van dat wat u moest regelen? 
Basis: 1-meting: n = 33, 0-meting: n = 204, alleen nabestaanden die hebben aangegeven actief te 
hebben gezocht naar informatie. 

1-meting 0-meting 

Uitvaartondernemer 61% 73% 

Zoekmachine via internet zoals Google 39% 40% 

Notaris 36% 31% 

Rijksoverheid 36% 30% 

Andere overheidsinstantie (bv. SVB, CAK, DUO, UWV, RDW) 36% 28% 

Belastingdienst 33% 48% 

Bank / Verzekeraar / Hypotheekverstrekker 33% 40% 

Energiemaatschappij, telefonie-en internetbedrijven 30% 25% 

Gemeente 21% 44% 

Familie/vrienden/kennissen 18% 39% 

Pensioenuitvoerder 18% 28% 

Zorgverzekeraar 15% 37% 

Verhuurder woning 15% 23% 

Anders 12% 1% 

Terug naar de grafiek op pagina 15 

47 



  

 

  

      
   

    

Bijlage: tabel bij vraag op pagina 16 

Vraag: Met welke informatie was u het meest geholpen? En met welke 
informatie was u daarna het meest geholpen? 
Basis: 1-meting: n = 33, 0-meting: n = 204, alleen nabestaanden die hebben aangegeven actief te 
hebben gezocht naar informatie. 

1-meting 0-meting 

Uitvaartondernemer 55% 60% 

Rijksoverheid 37% 10% 

Gemeente 20% 14% 

Notaris 19% 12% 

Zoekmachine via internet zoals Google 13% 22% 

Andere overheidsinstantie (bv. SVB, CAK, DUO, UWV, RDW) 13% 8% 

Bank / Verzekeraar / Hypotheekverstrekker 12% 8% 

Belastingdienst 7% 13% 

Verhuurder woning 7% 2% 

Pensioenuitvoerder 0% 4% 

Zorgverzekeraar 0% 5% 

Energiemaatschappij, telefonie-en internetbedrijven 0% 2% 

Familie/vrienden/kennissen 0% 22% 

Anders 18% 6% 

Geen van deze 0% 12% 

Terug naar de grafiek op pagina 16 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 19 

Vraag: Welke informatie miste u bij het regelen van administratieve 
zaken namens de overledene? 
Basis: 1-meting: n = 33, 0-meting: n = 404. 

1-meting 0-meting 

Totaaloverzicht van alles wat moet gebeuren 45% 25% 

Wanneer er wat moet gebeuren 30% 21% 

Wat bij welke instanties/organisaties geregeld moet worden 24% 22% 

Waar je met vragen terecht kan 15% 19% 

Specifieke informatie over... 6% 3% 

Weet ik niet 3% 11% 

Niks, het was volledig 39% 46% 

Terug naar de grafiek op pagina 19 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 20 

Vraag: Van wie heeft u wat voor informatie ontvangen? 
Basis: 0-meting: n = 404, 1-meting: n = 33. 

1-meting 

Een overzicht 
van alles  wat  

geregeld  moet 
worden 

Hulp  bij 'waar te 
beginnen' 

Waar  je terecht 
kan  met vragen 

Uitvaartondernemer 45% 33% 15% 

Overheid  (zoals gemeente, Rijksoverheid, Belastingdienst,  SVB,  UWV,  RDW etc.) 18% 12% 15% 

Vriend(in),  kennis  of familielid 0% 3% 6% 

Geen  van  deze 12% 27% 39% 

0-meting 

Een overzicht 
van alles  wat  

geregeld  moet 
worden 

Hulp  bij 'waar te
beginnen' 

 Waar  je terecht 
kan  met vragen 

Uitvaartondernemer 57% 43% 44% 

Overheid  (zoals gemeente, Rijksoverheid, Belastingdienst,  SVB,  UWV,  RDW etc.) 17% 13% 23% 

Vriend(in),  kennis  of familielid 13% 25% 17% 

Geen  van  deze 13% 20% 16% 

Terug naar de grafiek op pagina 20 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 22 

Vraag: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende 
uitspraken over informatie vanuit of het contact met de overheid 
rondom het overlijden van uw dierbare? 
Basis: 1-meting: n = 33, 0-meting: n = 404. 

Helemaal eens Eens Neutraal 
Mee 

oneens 

Helemaal 
mee 

oneens n.v.t 1-meting 0-meting 

De informatie die ik krijg van de overheid is goed te begrijpen. 27% 36% 27% 3% 3% 3% 64% 65% 

De overheid zorgt dat ik informatie die ik nodig heb makkelijk kan vinden. 15% 42% 24% 15% 0% 3% 58% 54% 

De informatie die ik krijg sluit aan bij mijn persoonlijke situatie. 24% 33% 27% 9% 3% 3% 58% 51% 

Ik voel mij goed geholpen door de overheid. 18% 39% 21% 18% 3% 0% 58% 49% 

Ik krijg informatie van de overheid op het moment dat ik het ook nodig heb. 21% 30% 21% 21% 0% 6% 52% 51% 

Het contact met de overheid rond het overlijden verliep zonder zorgen. 27% 21% 27% 12% 0% 12% 48% 54% 

De overheid zorgt dat ik overzicht heb over wat ik bij welke instanties/organisaties moet regelen. 15% 33% 18% 21% 9% 3% 48% 51% 

Ik voel mij begrepen door de overheid. 21% 24% 30% 9% 6% 9% 45% 48% 

Terug naar de grafiek op pagina 22 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 23 

Vraag: Bent u bekend met het persoonlijke overzicht op 
rijksoverheid.nl/overlijden? 
Basis: 1-meting: n = 33, 0-meting: n = 404. 

Ja, alleen van naam 

Ja, ik heb de 
website al eens 

bezocht 

Ja, ik heb de 
website bezocht en 
de vragen ingevuld 

Nee, nooit van 
gehoord 

1-meting 9% 21% 33% 36% 

0-meting 19% 39% 11% 31% 

Terug naar de grafiek op pagina 23 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 24 

Vraag: Wat vindt u van dit persoonlijke overzicht op 
Rijksoverheid.nl/overlijden.nl? 
Basis: 1-meting: n = 21, 0-meting: n = 404. Nabestaanden die hebben aangegeven dat ze de website 
kennen.  

Heel positief Positief Neutraal Negatief Heel negatief Top-2 

1-meting 29% 48% 24% 0% 0% 76% 

0-meting 10% 51% 37% 2% 0% 61% 

Terug naar de grafiek op pagina 24 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 25 

Vraag: In hoeverre vindt u onderstaande van toepassing op de brief die 
u heeft gekregen vanuit de gemeente? 
Basis: 1-meting: n = 33. 

Zeer passend Passend Neutraal Niet passend 
Helemaal niet 

passend Top-2 

Relevant / Nuttig 15% 64% 21% 0% 0% 79% 

Betrouwbaar 21% 55% 24% 0% 0% 76% 

Respectvol 18% 58% 24% 0% 0% 76% 

Duidelijk 12% 64% 24% 0% 0% 76% 

Meelevend 12% 48% 33% 6% 0% 61% 

Terug naar de grafiek op pagina 25 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 26 

Vraag: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande 
uitspraken, als u specifiek denkt aan de brief die u heeft ontvangen van 
de gemeente n.a.v. het overlijden van uw dierbare? 
Basis: 1-meting: n = 33. 

Helemaal 
eens Eens Neutraal Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

Niet van 
toepassing Top-2 Bottom-2 

Ik krijg informatie van de gemeente op het moment dat ik het ook nodig heb 30% 27% 27% 6% 3% 6% 58% 9% 

Ik voel mij goed geholpen door de gemeente 18% 39% 21% 12% 0% 9% 58% 12% 

De gemeente zorgt dat ik informatie die ik nodig heb makkelijk kan vinden 27% 30% 24% 12% 0% 6% 58% 12% 

Ik voel mij begrepen door de gemeente 18% 36% 30% 9% 0% 6% 55% 9% 

De gemeente zorgt dat ik overzicht heb over wat ik bij welke instanties/organisaties moet 
regelen 21% 33% 18% 21% 3% 3% 55% 24% 

Terug naar de grafiek op pagina 26 
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Bijlage: tabel bij vraag op pagina 27 

Vraag: In hoeverre heeft de brief u geholpen bij het regelen van de 
administratieve zaken namens de overledene? 
Basis: 1-meting: n = 33. 

Heel goed 
geholpen Goed geholpen 

Een beetje 
geholpen Niet geholpen 

Helemaal niet 
geholpen Top-2 

1-meting 15% 30% 33% 15% 6% 45% 

Terug naar de grafiek op pagina 27 
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