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De begraafplaats
van de toekomst:
MULTIFUNCTIONEEL, UITNODIGEND
EN KLANTVRIENDELIJK
DOOR ROB BRUNTINK EN MARISKA OVERMAN
Begin november – enkele maanden uitgesteld vanwege corona – wordt het
rapport De begraafplaats van de toekomst gepresenteerd, geschreven door
Mariska Overman en Rob Bruntink van Bureau MORBidee in opdracht van
de LOB. Hier al een voorproefje van de auteurs: hoe ziet die toekomst eruit
en wat betekent dit voor het beheer?
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MORBIdee heeft via Google Docs een korte enquête
opgesteld en gedeeld via hun eigen social mediakanalen. 376 mensen vulden de enquête in. De enquête
is niet meegenomen in de SWOT, omdat hij niet volgens
onderzoeksmethodieken is opgesteld. Desalniettemin
kwamen er opvallende resultaten uit de enquête, de
opvallendste zijn in deze infographic verwerkt.

onverstandig zijn het begraafplaatsbeheer te verdelen over
meer dan één persoon. Uiteraard blijft er iemand nodig
voor ‘het groen’. Daarnaast moet er ook een persoon zijn
die enerzijds feeling heeft met het (mede) uitvoeren van
een uitvaart, anderzijds voorlichting kan geven aan klanten
(waaronder nabestaanden en uitvaartondernemers) en nabestaanden kan begeleiden. Tot slot is er een persoon nodig
die bekend is met ondernemen en een commerciële achtergrond heeft. Een combinatie van deze drie functies is een
absolute vereiste om de begraafplaats van de toekomst te
kunnen realiseren.
Gemeenten (en kerken) moeten het belang van de nieuwe
koers erkennen, en inzien dat die koers enkel succesvol kan
zijn als zij andere eisen aan begraafplaatsbeheer stellen. De
definitie van de begraafplaats van de toekomst laat duidelijk zien hoe veelzijdig de taken op een begraafplaats zijn en
welke eisen gesteld worden aan goed beheer. Kijkend naar
het nu én naar de toekomst, is ons advies: leg de focus wat
meer op de sociale en communicatieve competenties en
beperk het begraafplaatsbeheer niet tot groenbeheer. We
vrezen dat de begraafplaats het daarmee alleen namelijk
niet redt.
Kritisch kijken naar het functieprofiel van de beheerder is
in onze ogen onvermijdelijk. Als de functie van een bedrijf
(lees: begraafplaats) verandert, veranderen de functie-eisen van de personeelsleden die er werken ook. Vergelijk
het met de bibliotheken, die de voorbije twintig jaar een
enorme transitie hebben doorgemaakt. Leenden ze eerst
alleen boeken uit, tegenwoordig zijn ze ook ontmoetingscentrum, kennen ze een horecafunctie en zijn ze tevens een
locatie voor menige bijeenkomst of taalles. Dit heeft ook
gevolgen gehad voor het personeel dat bij de bibliotheken
werkt. Naast de aloude functie van bibliotheekmedewerker
bevolken nu diverse functies deze bibliotheken, zoals ‘doelgroepspecialist’, ‘adviseur persoonlijke ontwikkeling’ en
‘leesconsulent’. Dat gebeurt nu eenmaal als je, zoals bibliotheken hebben gedaan, met je tijd meegaat. ◼

Het rapport De begraafplaats van de toekomst wordt officieel gepresenteerd op
de Algemene ledenvergadering van 3 november a.s. Alle LOB-leden ontvangen
rond die tijd het rapport per post. Daarnaast kan het volledige rapport worden
gedownload op de site van de LOB.

