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met enige trots presenteer ik u de 
rapportage van het onderzoek naar 
de succesfactoren en afbreukrisico’s 
van startende zelfstandig 
uitvaartondernemers. dit onderzoek 
heb ik verricht in het kader van mijn 
opleiding tot uitvaartbegeleider aan de 
après la vie academie in vleuten.

op basis van kwalitatieve interviews 
heb ik de vragenlijst opgesteld die 
voor deze grotendeels kwantitatieve 
dataverzameling is gebruikt. de 
vragenlijst is vertaald naar een 
online enquête die op 11 april 
2018 is verstuurd naar precies 200 
zelfstandig uitvaartondernemers. de e- 
mailadressen heb ik via deskresearch 
verzameld. Precies een week later 
is een herinnering gestuurd aan de 
ondernemers die op dat moment de 
vragenlijst nog niet hadden ingevuld.

uiteindelijk zijn 84 respondenten 
verzameld, wat neerkomt op een 
responspercentage van 42%. normaliter 
levert een dergelijke enquête een 
responsepercentage op van 20%, 
dus de respons is overweldigend 
te noemen. voor de specialisten 
onder ons: met een geschatte 

Introductie

populatie van 1.791 ondernemingen 
kent de steekproef hiermee een 
standaardafwijking van 10,44% bij een 
betrouwbaarheidspercentage van 95%. 
dit betekent dat met 95% zekerheid 
gesteld kan worden dat resultaten 
van dit onderzoek maximaal 10,44% 
positief of negatief afwijken in de gehele 
populatie.

veel dank gaat uit naar data-
analist Philip Rouwenhorst, die voor 
de technische ondersteuning en 
verwerking heeft gezorgd. mocht u 
ooit een onderzoek willen verrichten, 
dan raad ik hem ten zeerste aan. dat 
dit rapport er zo mooi uitziet, is dankzij 
Bureau APS. anna Speksnijder en haar 
team zijn ijzersterk in het vertalen van 
een boodschap naar beeld. tot slot wil 
ik eenieder danken die aan dit onderzoek 
heeft meegedaan.

laat dit onderzoek inspiratie 
opleveren voor startende zelfstandig 
uitvaartondernemers.

Woerden, 23 mei 2018

Karin Horsting

Beste lezer,
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Inhoudsopgave



Geslacht &
werkervaring

bijna tweederde van de respondenten is 
vrouw. een groep van vergelijkbare omvang 
is reeds langer dan vijf jaar werkzaam als 

zelfstandig uitvaartondernemer.
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vragen: Wat is je geslacht? Hoeveel jaar ben je al werkzaam als zelfstandig uitvaartondernemer?



Opstartfase



Carrière voor
ondernemerschap

bijna twee op de vijf zelfstandig 
uitvaartondernemers heeft eerst in 
loondienst voor een uitvaartonderneming 
gewerkt als uitvaartbegeleider. 
opgedane werkervaring voordat men 
in de uitvaartbranche startte, bestaat 
voornamelijk uit functies als manager, 

assistent, of secretaresse.
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vragen: Heb je voordat je als zelfstandig uitvaartondernemer aan de slag ging eerst in loondienst voor een uitvaartonderneming gewerkt? 
kun je aangeven in welke functie je actief was voordat je als zelfstandig uitvaartondernemer van start ging?



meer dan de helft van de zelfstandig uitvaartondernemers koos hiervoor 
omdat het een eigen bedrijf wilde hebben om zelfstandig te kunnen werken, 
en zo niet gebonden te zijn aan de werkwijze van een werkgever. daarbij 
wordt door meerdere ondernemers genoemd dat zij simpelweg passie voor 
het vak hebben. in verschillende bewoordingen komen deze redenen bij een 
groot deel van de zelfstandig uitvaartondernemers terug.

meerdere ondernemers stellen daarbij dat ze moeite hadden met de wijze 
waarop grote ondernemingen te werk gaan, waardoor het zelfstandig 
ondernemerschap een logische stap leek. deze grotere ondernemingen 
worden bijvoorbeeld ‘te onpersoonlijk’ genoemd.

Reden 
om te 

starten

“
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om Het ondernemerScHaP,  en om 
mijn eigen ideeën oP Het vak te 

kunnen ontWikkelen en uitvoeren.”
vraag: Wat waren voor jou de twee belangrijkste redenen om als zelfstandig uitvaartondernemer te beginnen?



Vooronderzoek
meer dan de helft heeft onderzoek uitgevoerd 
voordat het de uitvaartonderneming 
opstartte. van deze ondernemers voerde 
driekwart een omgevingsanalyse en/of 
concurrentieonderzoek uit. twee-vijfde 
voerde daarbij behoeftenonderzoek uit. 
Wanneer een ‘ander’ type onderzoek is 
uitgevoerd, wordt aangegeven dat beurzen 
zijn bezocht, gesprekken met andere 
ondernemers zijn gevoerd, informatie op 
internet is gezocht, gegevens van de kvk 
zijn gebruikt en onderzoek via de gemeente 
is uitgevoerd. ondernemers die geen 
onderzoek uitvoerden, stellen vooral dat 
zij al vertrouwen genoeg hadden in een 

succesvolle onderneming.
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vragen: Heb je voordat je als zelfstandig uitvaartondernemer onderzoek gedaan / laten doen naar 
facetten van de branche? kun je aangeven welk type onderzoek je hebt gedaan / laten doen? je kunt 
meerdere antwoorden geven. Is er een specifieke reden dat je geen onderzoek hebt gedaan / laten doen?



respondenten is gevraagd uit zeven facetten de twee facetten te kiezen die hen het meeste hebben geholpen in de eerste 
stappen als zelfstandig uitvaartondernemer. Wanneer de scores worden gewogen, volgt dat de concrete en vakinhoudelijke 
facetten van grootste waarde zijn geweest: relevante werkervaring en de gevolgde opleiding. ‘andere’ facetten die worden 

genoemd zijn vooral gerelateerd aan ‘doorzettingsvermogen’ en ‘volharding’.

Waardevolle facetten in opstartfase
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vraag: kun je van onderstaande lijst aangeven welke twee facetten jou het meeste hebben geholpen tijdens je eerste stappen als zelfstandig uitvaartondernemer?



in opstartfase
Moeilijke aspecten

tevens is gevraagd welk aspect het 
opstarten van de onderneming juist 
het meest heeft bemoeilijkt tijdens de 
opstartfase. meer dan de helft van de 
ondernemers noemt een ‘extern’ aspect: de 
grote concurrentie op de markt of het gebrek 
aan naamsbekendheid. meer praktische 
aspecten zijn door beduidend minder 
ondernemers als meest moeilijke factor 

tijdens de opstartfase ervaren.
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vraag: van onderstaande aspecten, wat heeft achteraf gezien het opstarten van jouw 
uitvaartonderneming het meest bemoeilijkt tijdens de beginfase?



ik zou nu meer 
inveSteren 

in een goede WebSite, 
Seo /  Sea*,  en een 
marketingPlan.

nu hun uitvaartonderneming wat langer bestaat, stelt meer dan driekwart 
van de ondernemers dat ze achteraf gezien niet iets anders zouden hebben 
gedaan in de opstartfase van hun onderneming.

van de ondernemers die hoe dan ook vinden dat ze wél iets anders 
hadden moeten doen in de opstartfase, stellen meerderen dat ze hun 
marketingactiviteiten anders hadden moeten vormgeven, ze een andere 
bedrijfsvorm hadden moeten kiezen, of een meer commerciële houding 
aangenomen had moeten worden (zoals documenten laten tekenen en zaken 
schriftelijk vastleggen).

Anders doen 
in opstartfase

“
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”
 vragen: is er iets dat je achteraf gezien anders had moeten doen in de opstartfase? kun je aangeven wat je achteraf gezien anders had moeten doen in 

de opstartfase? * Seo / Sea is Search engine optimalization / Search engine advertising, hetgeen onderdeel uitmaakt van zoekmachinemarketing.



Uitvaartbegeleiding



Eerste klant
meer dan de helft van de ondernemers 
had binnen een maand een eerste klant, 
terwijl (samengenomen) 85,1% binnen drie 
maanden een eerste klant had. ongeveer 
een vijfde kreeg zijn of haar eerste klant 
via de eigen vriendenkring. toch vonden 
de meesten de eerste klant op een andere 
manier. dit ging vooral via het eigen netwerk 
dat in een eerdere functie was opgebouwd.
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vragen: op welke manier ben je destijds aan je eerste klant gekomen als zelfstandig uitvaartondernemer? 
Hoelang duurde het voordat je je eerste klant had als zelfstandig uitvaartondernemer?



per jaar
Aantal

uitvaarten

een derde van de ondernemers begeleidde 
al minstens 15 uitvaarten in het eerste jaar 
als zelfstandig ondernemer. gemiddeld 
begeleidde ondernemers 16 uitvaarten 
in het eerste jaar, terwijl het gemiddelde 
met 42 uitvaarten per jaar flink hoger ligt 
wanneer de onderneming langer bestaat. 
omdat er geen grote uitschieters in het 
databestand zijn, liggen het gemiddelde en 

de mediaan dicht bij elkaar.

vraag: van onderstaande aspecten, wat heeft achteraf gezien het opstarten van jouw uitvaartonderneming het meest bemoeilijkt tijdens de beginfase?
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ondernemers is gevraagd voor zes verschillende stellingen op een schaal van 
1 t/m 5 aan te geven in welke mate ze het hiermee eens zijn. al deze stellingen 
gaan over de wijze waarop zij hun vak uitoefenen, en waar zij voor staan 
in hun werk. met vijf van deze stellingen zijn ondernemers het ‘redelijk’ tot 
‘helemaal eens’. dit geldt vooral voor de stelling over flexibele dienstverlening 
(4,93). de enige stelling waar respondenten het relatief minder mee eens zijn, 
gaat over het niet in rekening brengen van marge voor aanvullende diensten 
(3,37). bijna een kwart van de ondernemers is van mening dat deze marge 
wel degelijk in rekening gebracht kan worden.

Identiteit als 
uitvaartbegeleider

vraag: kun je voor de volgende stellingen op een schaal van 1 tot 5 aangeven in welke mate je het hiermee eens bent als uitvaartondernemer? 
de schaal loopt van 1=Helemaal niet, via 3=neutraal, tot en met 5=Helemaal wel.
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dienstverlening
voor 86,6% van de zelfstandig 
uitvaartondernemers bestaat de 
dienstverlening uit meer dan alleen 
uitvaartbegeleiding. meer dan driekwart 
verleent voorzorg, terwijl zo’n tweederde 
van de ondernemers nazorg en/of 
overledenenverzorzing aanbiedt. van 
de open antwoordmogelijkheid wordt 
gebruikgemaakt door ondernemers die 

bijvoorbeeld ook spreken op uitvaarten.

vraag: uit welke andere zaken bestaat jouw dienstverlening, naast uitvaartbegeleiding? 
je kunt meerdere antwoorden selecteren.

Overige 
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meer dan tweederde van de zelfstandig 
uitvaartondernemers geeft aan samen 
te werken met andere zelfstandig 
uitvaartondernemers. zij doen dit omdat 
het hen inspireert en versterkt, terwijl 
het ook praktisch is bij ziekte en/of 
vakantie. van de ondernemers die niet 
samenwerken met andere zelfstandig 
uitvaartondernemers, geven de meesten 
aan dit ook niet te willen. deze groep heeft 
hier simpelweg geen behoefte aan, of is bang 
dat de kwaliteit niet gewaarborgd is wanneer 

wordt samengewerkt.

vragen: Werk je samen met andere zelfstandig uitvaartondernemingen? kun je aangeven waarom je met 
andere zelfstandig uitvaartondernemingen samenwerkt? kun je aangeven waarom je niet met andere 

zelfstandig uitvaartondernemingen samenwerkt? kies alsjeblieft het antwoord dat het beste past.

andere ondernemingen
Samenwerking met
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prOmOtie



19 |  Promotie

vragen: doe je actief aan promotie van je uitvaartonderneming? Welke van de volgende manieren gebruik je om je uitvaartonderneming te promoten? 
je kunt meerdere antwoorden selecteren.

verreweg de meeste zelfstandig 
uitvaartondernemers doen actief aan 
promotie van de uitvaartonderneming 
(84,3%). van deze ondernemers adverteert 
het overgrote deel in de lokale krant, terwijl 
men ook actief is op social media. ongeveer 
de helft van de ondernemers die actief aan 
promotie doet zet extra in op voorgesprekken, 
gaat regelmatig naar netwerkevenementen 
en/of geeft lezingen. ondernemers die 
hun onderneming op een andere manier 
promoten, geven onder andere aan dat ze 
hun werk dusdanig doen dat mond-op-mond 
reclame ontstaat, en dat ze zelf relevante 

activiteiten organiseren.

uitvaartonderneming
Promotie van



ondernemers die aangaven hun 
onderneming actief via social media te 
promoten (64,3%), is vervolgens gevraagd 
welke kanalen zij hiervoor gebruiken. iets 
meer dan de helft van deze groep geeft 
aan actief te zijn op facebook, terwijl ook 
het professionele kanaal linkedin door een 
groep ondernemers wordt gebruikt. Wanneer 
wordt aangegeven dat ‘andere’ kanalen voor 
promotiedoeleinden worden gebruikt, wordt 
aangegeven dat een eigen website wordt 
onderhouden, terwijl twee ondernemers 

actief zijn op Pinterest.

vraag: van welke social media kanalen maak je gebruik voor promotie van je uitvaartonderneming? 
je kunt meerdere antwoorden selecteren.
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gebruik
Social 
media



Ondernemersadvies



uitvaartondernemers
Advies voor beginnende

tot slot is aan alle zelfstandig 
uitvaartondernemers uit de steekproef 
gevraagd welk advies zij op basis van hun 
eigen ervaring aan een starter zouden geven. 
onderstaande quotes geven een goed beeld 

van de vele adviezen die zijn gegeven.

vraag: tot slot: welk advies zou je op basis van je eigen ervaring als zelfstandig 
uitvaartondernemer geven aan iemand die een uitvaartonderneming gaat opzetten?

22 |  ondernemerSadvieS

blijf dicHtbij jezelf.

ecHt goed bij 
jezelf nagaan of je 
geScHikt bent voor 

dit vak.  kun je tegen 
de druk van 24/7 

beScHikbaar zijn?

Heb geduld en 
lever kWaliteit.

zorg voor een 
goed netWerk.

ga eerSt 
freelancen. 

je leert Hier 
Heel veel van.

er iS veel 
concurrentie. 

anno 2018 zou ik 
niet Weten of ik 
Hieraan nog zou 
Willen beginnen.



COnClUsie



Klaar voor de start
bijna twee op de vijf zelfstandig uitvaartondernemers heeft eerst 
als uitvaartbegeleider in loondienst voor een uitvaartonderneming 
gewerkt. uiteindelijk is vooral voor het ondernemerschap 
gekozen om niet langer gebonden te zijn aan de werkwijze van 
een werkgever en het vak met passie ‘anders’ uit te oefenen 
dan grotere ondernemingen dat doen. Hierin speelt met name 
persoonlijke aandacht een rol. 

voordat de uitvaartonderneming is opgestart, heeft meer 
dan de helft van de ondernemers onderzoek uitgevoerd om 
zo geïnformeerd mogelijk te starten. deze ondernemers 
voerden met name een omgevingsanalyse en/of 
concurrentieonderzoek uit. 

Succesfactoren en afbreukrisico’s
in de opstartfase van de onderneming hebben heel concrete 
en vakinhoudelijke facetten het meest bijgedragen aan succes. 

Conclusie

eerder opgedane relevante werkervaring en de gevolgde opleiding 
worden het meest belangrijk geacht wanneer ondernemers 
terugkijken op hun eerste jaar.

tegelijkertijd zijn er aspecten die het opstarten van de 
eigen uitvaartonderneming hebben bemoeilijkt. Hier 
ging het vooral om aspecten zoals de grote concurrentie 
op de markt en het gebrek aan naamsbekendheid. 
opvallend hierin is dat een derde van de ondernemers 
geen moeilijke aspecten in de opstartfase heeft ervaren.   
 
meer dan de helft van de ondernemers had binnen een maand 
een eerste klant. binnen drie maanden hadden ook de andere 
ondernemers hun eerste klant. dit ging vooral via de eigen 
vriendenkring of het netwerk dat in eerdere functies was 
opgebouwd. Het eigen netwerk, zowel sociaal als professioneel, 
is een terugkerend aspect wanneer over het slagen van een 
uitvaartonderneming wordt gesproken. 
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Promotie
om hun naamsbekendheid te vergroten doen de meeste 
ondernemers aan actieve promotie. adverteren in de lokale 
krant is nog steeds erg populair en bijna twee derde van de 
ondernemers is actief op social media. Hiervoor wordt met name 
facebook gebruikt. 

al deze activiteiten leiden uiteindelijk tot een gemiddelde van 
16 uitvaarten in het eerste jaar. dit groeit uit tot een gemiddelde 
van 42 uitvaarten per jaar wanneer men eenmaal gevestigd is. 
opvallend hierin is dat er geen grote verschillen bestaan tussen 
de ondernemingen. 

als men terugblikt op de opstartfase geeft men aan dat men 
meer geïnvesteerd zou hebben in een goede website, een 
marketingplan en in zoekmachinemarketing.

Kwaliteit
de dienstverlening van bijna negen op de tien ondernemers 
bestaat uit meer dan alleen uitvaartbegeleiding. meer dan 
driekwart verleent ook voorzorg, terwijl zo’n twee derde van de 
ondernemers nazorg en/of overledenenverzorging aanbiedt. 
in hun werk vinden zelfstandig uitvaartondernemers het 
vooral belangrijk om flexibel te zijn in hun dienstverlening, dat 
nabestaanden van het begin tot het einde door dezelfde persoon 
worden begeleid en dat zij transparant zijn over de tarieven. 
een kwart van de ondernemers is van mening dat een marge in 
rekening mag worden gebracht voor aanvullende diensten.

Samenwerking
meer dan twee derde van de ondernemers werkt samen met 
andere zelfstandig uitvaartondernemers. zij doen dit vooral 
uit praktische overwegingen; denk daarbij aan het kunnen 
waarnemen voor elkaar in geval van ziekte en/of vakantie en ook 
omdat hen dit inspireert en versterkt. de belangrijkste reden om 
niet samen te werken is dat er geen behoefte aan is of omdat de 
kwaliteit dan niet kan worden gewaarborgd. 

Tips
op de slotvraag advies te geven aan startende zelfstandig 
uitvaartondernemers, is zeer uitgebreid gereageerd. veel wordt 
benoemd dat rekening dient te worden gehouden met het 24/7 
karakter van het vak. Het constant beschikbaar moeten zijn, 
trekt een wissel op je privéleven. omdat er zoveel concurrentie 
is, is het noodzakelijk je onderscheidend vermogen duidelijk 
te hebben, te weten wie je doelgroep is, je te verdiepen in een 
marketingstrategie en te zorgen dat je digitaal goed vindbaar 
bent. Het is een ‘must’ om veel tijd en aandacht te besteden aan 
zowel je sociale als je professionele netwerk. een goede opleiding 
en/of relevante werkervaring wordt als een basisvoorwaarde 
gezien.

Wat opvallend is, is dat veel tips waarschuwend van aard zijn. 
Sterk afgeraden wordt om vanuit een romantisch beeld aan het 
uitvaartondernemerschap te beginnen: je levert qua privacy veel 
in, er is teveel concurrentie en het is lastig om onderscheidend te 
zijn. ‘bezin eer ge begint’ voert de boventoon in veel van de tips.
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