
Peiling livestream
Peiling door BGNU en Brancheblad Uitvaartzorg onder 

uitvaartprofessionals, nabestaanden en bezoekers van uitvaarten



Peiling

54 nabestaanden en 
belangstellenden

20% opdrachtgever

63% biedt 
livestream 

aan

63% zaten alleen 
livestream te 

bekijken

90% heeft 
de 

livestream 
volledig en 
aandachtig 

bekeken

33% vindt beleving 
net zo intens als live 
bijwonen
• 13% ervoer intensere 

beleving













Tips

van 
nabestaanden en 
belangstellenden

Livestream kijken vergemakkelijkt een gesprek 
met nabestaanden na de uitvaart.

Stuur liturgie van te voren toe.

Open de livestream pas als de nabestaanden 
zitten.

Begroet kijkers en zorg dat sprekers ook hen 
aanspreken.

Overweeg condoleance uit te zenden.

Livestream afsluiten is meer dan de verbinding 
verbreken.



Nog een paar tips 
van het publiek:

• Op tijd starten van de livestream en de kwaliteit van beeld
en geluid moet goed zijn.

• Spreek ook de kijkers toe en begroet hen ook als de
belangstellenden.

• Zorg dat de sprekers de kijkers aanspreken en aankijken;
geef cameraposities aan hen door.

• Opnemen van de plechtigheid met meerdere
camerastandpunten wordt zeer gewaardeerd. Verhoogt
de betrokkenheid.

• Overweeg om de kijkers de mogelijkheid te bieden om na
afloop digitaal te reageren en steun uit te spreken aan de
nabestaanden

• Denk na om de livestream te bewaren en aan de familie
te geven als daarom wordt gevraagd. In kader van privacy
hierover goed informeren.

• Zorgvuldigheid is essentieel.



Peiling

143 uitvaartprofessionals

51% uitvaartondernemer

23% uitvaartverzorger in 
loondienst

overige zzp of manager

92% : alle belangstellenden deel te laten nemen

56% : met statische camera’s

10% : volledige uitvaart in beeld

66% : livestream met opdrachtgever geëvalueerd

93% : gaat livestream blijvend aanbieden

28% : livestream als hybride instrument

25% : beschikt over livestream-middelen















Tips 

van 
uitvaartprofessionals

Film ook het defilé.

Laat kijkers vooraf videoboodschappen of ander 
(beeld)materiaal maken om uit te zenden tijdens 
uitvaartplechtigheid.

Heet kijkers welkom en bedank ze na afloop voor 
hun aanwezigheid.

Online condoleanceregister tekenen bij livestream.

Het betrekken van kinderen is onderbelicht gebleven.



Tips van collega’s: • Gezamenlijk een kaars aansteken, proosten en/of bidden.
• Zowel fysiek aanwezigen als kijkers vragen om te gaan

staan.
• Kijkers wijzen op het online condoleanceregister.
• Vertellen wanneer de livestream stopt.
• Kijkers van te voren vragen om een tekst in te sturen

zodat die voorgelezen kan worden of vooraf door kijkers
ingesproken filmpjes tonen.

• Ook kijkers vooraf vragen om foto’s door te sturen die in
de presentatie in de aula getoond kunnen worden.

• Kaars aansteken of bloem neerleggen namens de online
aanwezigen.

• Ook voor online-kijkers afscheidsmoment creëren aan het
einde van de dienst.

• Kijkers in het buitenland zo nodig in het Engels
aanspreken.

Online kijkers 
betrekken
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