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De meerderheid van de 
Nederlanders is wel eens actief 
betrokken geweest bij de 
organisatie van een uitvaart.

We denken het allemaal goed  
te weten.
Een meerderheid van de Nederlanders (62%) denkt te weten wat er 
allemaal komt kijken bij het regelen van een uitvaart. Ouderen hebben 
relatief vaak het gevoel dat ze dit weten (75%), jongeren hebben dit 
gevoel juist minder vaak (40%).
Wat wordt duidelijk: mensen onderschatten wat er in de praktijk allemaal 
op je afkomt tijdens de organisatie van een uitvaart. Zeven op de tien 
Nederlanders (71%) zijn van mening dat bij een uitvaart toch altijd meer 
komt kijken dan je van te voren bedenkt. 

Veel Nederlanders zijn wel eens 
betrokken geweest bij het regelen 
van een uitvaart. De helft van de 
Nederlanders (49%) heeft wel eens 
een uitvaart geregeld, 12% is hier 
zelfs regelmatig actief bij betrokken 
geweest. Vrouwen hebben vaker 
dan mannen een actieve bijdrage 
geleverd aan het regelen van een 
uitvaart (14% vs. 10%).

actief betrokken geweest

 ja, regelmatig   ja, een enkele keer   nee, nog nooit

Bij een begrafenis of crematie 
komt toch altijd meer kijken 
dan je van te voren bedenkt.

71%
is het er mee eens
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Het regelen van een uitvaart wordt vooral gekenmerkt door emotie 
(69%). Daarnaast is het altijd meer werk dan je verwacht (32%)  
en weten veel mensen niet hoeveel werk het daadwerkelijk is (26%).  
Jongeren denken relatief vaak dat het regelen van een uitvaart 
gepaard gaat met het niet weten wat er bij komt kijken (36%),  
niet weten wat je te wachten staat (29%) en onduidelijkheid (20%).

Waar wordt een uitvaart volgens 
Nederland dan door gekenmerkt? 
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Wat zorgt tijdens de organisatie 
voor rust en houvast?

Een draaiboek biedt houvast
Een draaiboek zou daarom voor rust (67%) en houvast (66%) kunnen 
zorgen. Ook kan een draaiboek stress voorkomen (62%). Bijna vier op 
de tien Nederlanders (38%) vinden het vanzelfsprekend om naast alle 
andere dingen die je online vastlegt, ook je uitvaart online te kunnen 
regelen.
Nederlanders die de laatste twee jaar actief betrokken zijn geweest bij 
het regelen van een uitvaart geven relatief vaak aan dat een draaiboek 
zorgt voor rust voorafgaand aan de uitvaart (76%), 80% van hen zegt dat 
bij een uitvaart altijd meer komt kijken dan je verwacht.

Een draaiboek is in mijn ogen 
een grote steun bij de organisatie 
van een begrafenis of crematie.

67%
is het er mee eens



Het Draaiboek

Een draaiboek 
voorkomt 
stress.

62%
is het er mee eens



We doen steeds meer online

Een meerderheid van de Nederlanders (57%) denkt wel eens na over zijn of haar eigen 
uitvaart en de meeste mensen hebben al globaal een idee over hoe de uitvaart er uit zou 
moeten zien (58%). Een klein deel van de Nederlanders denkt zelfs vaak (7%) na over de 
eigen uitvaart en weet ook vaak al in detail (8%) hoe deze er uit zou moeten zien.

Zijn Nederlanders ook weleens bezig met 
hun eigen uitvaart? Ja!

Online mogelijkheden bieden steeds 
meer een uitkomst, ook bij het 
regelen van gevoelige privézaken
Een derde van de jongeren regelt steeds meer gevoelige privézaken 
online (32%), bijna de helft van hen (49%) vindt het dan ook een logische 
stap om je uitvaart online te kunnen regelen.

Vrouwen meer dan mannen
Vrouwen zijn meer bezig met hun eigen uitvaart dan mannen; 11% van 
de vrouwen denkt hier vaak aan en 63% soms (mannen respectievelijk 
4% en 50%). Ook weten zij vaker dan mannen hoe hun uitvaart er 
globaal uit zou moeten zien (61% vs. 54%).

In ons leven wordt steeds meer online vast - 
gelegd, het is een logische stap om je begrafenis  
of crematie online te kunnen regelen.

38%
is het er mee eens

idee uitvaartnadenken over uitvaart

 ja, tot in detail   ja, globaal   nee, helemaal niet ja, vaak   ja, soms   zelden   nee, nooit
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Bijna helft jongeren denkt weleens na 
over eigen uitvaart
Niet geheel verrassend zijn vooral ouderen wel eens bezig met hun eigen 
uitvaart (64%), terwijl jongeren hier juist minder vaak aan denken (47%).
Mensen met kinderen denken vaker na over hun eigen uitvaart dan 
mensen zonder kinderen (61% vs. 48%) en weten ook vaker globaal hoe 
dit er uit zou moeten zien (63% vs. 48%). 

Zouden Nederlanders het zelf willen 
doen als ze weten dat dat mogelijk is? 
Ja, 1/5 van Nederland zou de begrafenis of crematie van een naaste dan 
zelf willen organiseren, 24% laat het nog volledig aan de uitvaartbezorger.

Op de vraag: “Als u denkt aan uw eigen begrafenis of crematie, welk aandeel 
zou u dan zelf willen regelen? En welk deel laat u over aan uw nabestaanden 
of een uitvaartverzorger?“ volgt de volgende verdeling over de in totaal 100 
punten: 

zelf:  36,8 
aan mijn nabestaanden:  30,3
aan een uitvaartverzorger:  32,9

Mensen die zelf wel eens een uitvaart hebben geregeld hebben relatief 
vaak de behoefte om de uitvaart van een naaste zelf te regelen (28%).

En wat willen ze dan zelf doen en 
wat besteden ze uit?
Nederlanders die de laatste twee jaar actief betrokken zijn geweest 
bij een uitvaart hebben relatief vaak de behoefte om een aantal zaken 
(muziek 39%, kist 32% en bloemen 34%) samen met hun naasten te 
regelen; wellicht hebben zij hierin de mening van hun naaste(n) bij de 
uitvaart die ze hebben geregeld zelf gemist.



Catering ligt bij de uitvaartverzorger
Nederlanders willen graag inspraak hebben over de locatie van hun 
eigen uitvaart; 27% regelt dit graag zelf, 31% wil dit samen met de 
naaste(n) vastleggen. De keuze voor de bloemen laten we liever aan 
onze nabestaanden over (40%), en de catering is een klus voor de 
uitvaartverzorger (39%). 

Uitvaart moet aansluiten op de 
persoonlijkheid van de overledene
Nederlanders vinden het belangrijk dat een uitvaart aansluit op de 
persoonlijkheid van de overledene, zowel als het gaat om een naaste 
(78%) als om zichzelf (72%).
Vrouwen geven vaker dan mannen aan het belangrijk te vinden dat een 
uitvaart aansluit op de persoonlijkheid van de overledene, zowel als 
het gaat om de eigen uitvaart (77% vs. 66%) als om de uitvaart van een 
naaste (83% vs. 73%).

Meer weten? Ga naar www.draaiboek.nl


