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INLEIDING
In de zomer van 2019 kwamen uitvaartondernemers A
 dstate (Ylva Mignot) en Art of
Goodbye (Andja Bratić) bij elkaar vanuit de gezamenlijke behoefte om de
Nederlandse marktvraag naar digitale dienstverlening in de uitvaartsector te
kwantificeren. De beschikbare data op dit gebied was vrij summier, dan wel
subjectief. Al gauw werd besloten om zowel een kwantitatief als een kwalitatief
onderzoek uit te voeren, nog voor het einde van het jaar. De achterban van Adstate
HQ in Noorwegen haakte aan als datapartner in dit onderzoekstraject en vormde
samen met Sander van der Meer van Digitale Nazorg het collectief D
 igital Funeral
Professionals. Met als primaire onderzoeksvraag: In hoeverre verwacht de
gemiddelde Nederlander nu al advies bij het plannen van een digitaal afscheid?

Consumentenpanel
Het kwalitatieve onderzoek zou in de vorm van een te filmen consumentenpanel
opgezet worden, waarbij een tiental doorsnee Nederlanders uit alle generaties
(vanaf Generatie Z tot en met Babyboomers) aan het woord zou komen op basis van
drie stellingen. Deze m
 ini-documentaire ging eind januari 2020 in première op het
YouTube kanaal van digitalevoorzorg.nl en is verspreid via de partners van Digital
Funeral Professionals, het nieuwe collectief van Adstate en Art of Goodbye.

Afbeelding 1 Openingsbeeld mini-documentaire / kwalitatief onderzoek, gefilmd op 3 december 2019
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Doel is het vergroten van bewustzijn over digitaal uitvaren en de digitale
nalatenschap. Dit doen wij door te achterhalen hoe de ‘gemiddelde Nederlander’
over deze thema’s denkt. De co-productie is gefilmd in het Nederlandse
Uitvaartmuseum Tot Zover.

Enquête
Deze kwantitatieve vragenlijst is samengesteld om de consumentenbehoefte aan
digitale uitvaartdiensten ter aanvulling aan fysiek afscheid te bevragen.
Via 25 vragen1 is langs drie subthema’s de digitale uitvaart behoefte onderzocht:
1.

De eigen uitvaart plannen

2. De eigen nagedachtenis behoefte
3. De eigen digitale nalatenschap wensen

HYPOTHESE
In deze tijd beschikt iedereen inmiddels naast een lichamelijk overschot en
materiële erfenis na overlijden, ook over een digitale nalatenschap (lees: data2) .
Doordat in praktische, wettelijke of in juridische zin, zo goed als niets is geregeld,
blijven de nabestaanden met veel vragen en zorgen zitten. Terwijl juist de
combinatie van een fysieke en digitale wilsbeschikking kan bijdragen aan een
heilzame rouw- en verliesverwerking van een overleden dierbare.
Een ander probleem is dat de huidige privacywetgeving (AVG) niet van toepassing is
op mensen die zijn overleden. De rechten die zijn uit te oefenen bij leven op jouw
eigen data, komen daardoor te vervallen en gaan niet zonder meer over op de
nabestaanden. Daarmee wordt de digitale persoonlijkheid losgekoppeld van het
recht op wilsbeschikking over lichamelijk afscheid.
Een grijs gebied waar honderden tech ondernemers vrij spel hebben, de zogeheten
Digital Afterlife Industry. Terwijl ook de wetgever zoekt naar manieren om de
digitaliserende burger te beschermen, wilden wij door middel van onderzoek weten
wat de omvang van de marktvraag is. Omdat we ervan uitgaan dat hier kansen
liggen voor de uitvaartsector.

1
2

Zie bijlage I voor de vragenlijst
In onze praktijk refereren we hiernaar als ‘dierbare data’
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MIDDELEN
Voor dit onderzoek is SurveyMonkey als middel gebruikt, een online vragenlijst die
respondenten anoniem laat deelnemen aan een onderzoek. Na inzending worden
gebruikersdata direct vernietigd. E-mail adressen werden niet gevraagd3. Wij kozen
bewust voor de niet-betaalde versie van SurveyMonkey, gezien het precaire thema
van de vragenlijst en de relatief lange invul-tijd (circa 10 minuten): de motivering
hierachter was, dat iemand die vrijwillig de set vragen doorloopt een betrouwbare
respondent is. Versus iemand die tegen betaling enquêtes invult.

PROCEDURE
A. Concept vragenlijst getest, inhoud en volgorde aangescherpt.
B. Definitieve set vragen gelanceerd, met een doorlooptijd van zes weken en
deadline van maandag 6 januari 2020.
C. Via drie onderzoekspartners is de set verspreid, te weten:
a. HCC (Hobby Computer Club, 50.000+ actieve leden),
b. The Other Network (biculturele bestuurders en high-potentials) en
c. Hogeschool van Amsterdam (Studenten Forensisch Onderzoek).

3

Behalve in de laatste week van het onderzoek, bij studenten van de Hogeschool van Amsterdam die meededen
aan onze duurzame prijsvraag en een insulated Dopper konden winnen na deelname aan het onderzoek. De
winnares is een eerstejaars studente (21 jaar).
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Afbeelding 2 Nieuwsbericht met publicatie enquête op website HCC

D. Vervolgens zijn de data van alle respondenten verzameld en samengevat, om
een eerste indruk te verwerken in een gezamenlijke presentatie op het
#digitalenalatenschap2020 evenement van 29 januari 2020.
E. De conclusies en uitgebreide analyse van de data is in samenwerking met
Barend van de Kraats van The Alignment House gedaan. Wij vonden elkaar als
data partners, in aanloop naar de publicatie van de U
 itvaartBranchemonitor
2019 (publicatie circa mei 2020), waarin aandacht besteed zal worden aan
digitaal uitvaren en digitale nalatenschap trends.

RESULTATEN
De resultaten van de enquête zijn verrassend te noemen:
1.

6.000+ pagina’s indien afgedrukt

2. 415 respondenten ten opzichte van ons doel, n = 300
3. 65+ uur tijd investering door respondenten
4. 75+ % Digitale immigranten ( respondenten geboren vóór 1980)
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Afbeelding 3 taartdiagram per resultaat over demografie
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CONCLUSIE ENQUÊTE
“Bewustzijn digitale nalatenschap hoog,
maar vastleggen gebeurt nog maar beperkt.”

Een grote groep mensen wil hun wensen met betrekking tot uitvaart,
nagedachtenis en digitale nalatenschap vast laten leggen, maar er is nog maar een
kleine groep die dat ook daadwerkelijk doet. Dit is een belangrijk inzicht, misschien
wel de centrale boodschap van dit onderzoek. En het roept gelijk de vervolgvraag
op: waarom zit er zo’n groot verschil tussen willen en doen? Gelukkig geeft de survey
ook een antwoord op deze cruciale vraag.
In de praktijk blijken er nog te veel hobbels te zijn, of men denkt er gewoon nog niet
aan. Het blijkt namelijk dat mensen eigenlijk pas over het vastleggen van wensen
gaan nadenken bij een belangrijke levensgebeurtenis: ziek worden of het bereiken
van een hogere leeftijd. Ook
zijn er praktische bezwaren:
als er praktische middelen
beschikbaar zouden zijn,
bijvoorbeeld een handige
tool, dan zouden meer
respondenten hun wensen
vastleggen.
Het aansluiten bij
belangrijke levensfasen
(zoals ouderdom of ziek
worden) en het beschikbaar
Afbeelding 17 Barend van de Kraats presenteert deze enquête tijdens
#digitalenalatenschap2020 event, 29 januari 2020 (Amsterdam Zuidas)

maken van praktische middelen zijn dus belangrijke factoren om mensen goed te
kunnen ondersteunen bij het vastleggen van hun laatste wensen.
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Tegelijkertijd blijkt uit deze survey dat professionals, zoals de uitvaartondernemer of
de notaris, nauwelijks een rol spelen als het gaat om de laatste wensen. Daarvoor
richt men zich vooral tot de familie, en – in mindere mate – vrienden. De
uitvaartondernemer is wel in beeld als het gaat om wensen met betrekking tot de
uitvaart, maar komt vervolgens nauwelijks aan bod als het gaat om nagedachtenis
en digitale nalatenschap. Een interessante vraag is of de uitvaartondernemer daarbij
wél een rol zou kunnen spelen als dienstverlening rond nagedachtenis en digitale
nalatenschap actief aangeboden zou worden.
Naast interessante nieuwe inzichten, bevestigt het onderzoek ook een aantal
belangrijke trends. Bijvoorbeeld de ontwikkeling dat steeds meer mensen zelf de
regie willen voeren over hun uitvaart. Vier op tien respondenten wil een persoonlijke
uitvaart, en wenst dan vooral invloed op de muziek, de catering en de locatie. Ter
nuancering: een nog iets grotere groep van ruim 40% wil de uitvaart overlaten aan
de familie.

Tot slot: het onderscheid tussen ‘online’ en ‘offline’ bestaat eigenlijk niet
meer, digitaal is een integraal onderdeel van ons leven geworden. Dit blijkt
onder andere uit het feit dat steeds meer mensen online condoleren,
inclusief bijpassende emoji’s. Maar ook doordat we bijna alles tegenwoordig –
deels ook – online doen. Denk aan de financiën beheren, relaties
onderhouden (social media), het bewaren van belangrijke documenten en
dierbare foto’s (in bijvoorbeeld de cloud). Dat alles is óók digitale
nalatenschap. Mensen willen dit graag goed regelen, maar doen dit nog niet
veel. Een kans voor ondernemers die (nog meer) van betekenis willen zijn
voor mensen en hun nabestaanden.

Barend van de Kraats, februari 2020
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BIJLAGE I - VOLLEDIGE VRAGENLIJST ENQUÊTE
Vraag 1
Wij willen je vragen na te denken over de herinnering die je achterlaat wanneer je
komt te overlijden. Wat is belangrijk voor jou? (Vink alles aan wat van toepassing is)
A1

Ik heb geen wensen die ik wil achterlaten

A2

Ik heb (enkele) wensen voor mijn uitvaart (ceremonie, muziek,
begrafenis/crematie, milieu)

A3

Ik heb (enkele) wensen voor mijn herinnering (hoe ik herinnerd word)

A4

Ik heb (enkele) wensen voor mijn digitale nalatenschap (wat er met
online accounts gebeurt)

Vraag 2
Hoe zou je deze wensen willen delen?(Vink alles aan wat van toepassing is)
A1

Door middel van een gesprek

A2

Via een eigen gemaakt document

A3

Via een document met behulp van een uitvaartcentrum of andere
professional

A4

Via een bedoelde website/app waar ik toegang kan delen met een persoon of
Uitvaartcentrum

A5

Ik weet het nog niet

A6

Overige [open invulveld]

Vraag 3
Wanneer wil je jouw wensen delen?
A1

Terwijl ik leef

A2

Nadat ik ben overleden (vooraf geselecteerde ontvangers)

A3

Ik heb ze al gedeeld

A4

Ik weet het nog niet
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Vraag 4
Met wie wil je jouw wensen delen?
Uitvaartwensen

Nagedachteniswensen

Digitale nalatenschap wensen

Familieleden

A1

A2

A3

Vrienden

A4

A5

A6

Uitvaartondernemer

A7

A8

A9

Advocaat

A10

A11

A12

Verzorger

A13

A14

A15

Anders

A16

A17

A18

Vraag 5
Wanneer is het een geschikt moment om te beginnen met plannen van jouw
wensen voor jouw eigen uitvaart, herinneringen digitale nalatenschap?
(Vink alles aan wat van toepassing is)
A1

Zo spoedig mogelijk

A2

Als ik ziek word

A3

Als ik met pensioen ga

A4

Als iemand anders sterft

A5

Bij een levensgebeurtenis (huwelijk, kinderen etc.)

A6

Als ik een handige tool krijg aangeboden

A7

Ik heb mijn wensen al gepland

A8

Als ik in contact kom met iemand die mij begeleidt

A9

Ik weet het nog niet

A10

Overige [open invulveld]
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Vraag 6
Zou je voorkeur geven aan de stijl van de uitvaart (o.a. de afscheidsplechtigheid)?
A1

Ik heb geen voorkeur

A2

Een persoonlijke dag die mijn identiteit weerspiegelt

A3

Een dag zonder persoonlijke elementen

A4

Ik laat dat aan mijn familie / toevertrouwde(n) over

Vraag 7
Welk deel van de uitvaart zou je willen beïnvloeden / welke elementen zijn
belangrijk voor jou?
A1

Type uitvaart (begraven, crematie, medisch onderzoek enz.)

A2

Thema / stijl

A3

Muziek

A4

Uitvaartondernemer

A5

Ceremonie locatie

A6

De manier waarop mijn leven zal worden herdacht (de herinnering)

A7

Begraaf-/urnenplaats

A8

Bloemen

A9

Donatie ter nagedachtenis

A10

Catering voor gasten

A11

Het laatste vervoer

A12

Rouwvervoer

A13

Overige [open invulveld]
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Vraag 8
Als je een uitvaart zou moeten voorbereiden en plannen voor een dierbare, wat zou
jouw voorkeur hebben?
Orienteren

Plannen

Bestellen

Telefoongesprek
met uitvaartondernemer

A1

A2

A3

Fysieke
ontmoeting met
uitvaartondernemer

A4

A5

A6

Online

A7

A8

A9

Anders

A10

A11

A12

Vraag 9
Welke persoonlijke interesses zou je willen opnemen in jouw herinnering? (Vink alles
aan wat van toepassing is)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A12
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Familiegeschiedenis / achtergrond
Sport
Werkleven
Muziek
Film / series
Literatuur / Poëzie
Technologie
Gamen
Dieren
Kunst
Weet niet
Maakt me niet uit
Overige [open invulveld]

Vraag 10
Welke levensstijl keuze (s) wil je opnemen in jouw persoonlijke herinnering? (Vink
alles aan wat van toepassing is)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Religie
Spiritualiteit
Milieu / zero-waste
Leefomgeving (stedelijk / landelijk / kust, enz.)
LGBTQI
Culturele achtergrond
Familie & vrienden
Weet niet
Maakt me niet uit
Overige [open invulveld]

Vraag 11
Om welke persoonlijkheidskenmerken wil je worden herinnerd? (Vink alles aan wat
van toepassing is)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
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Vriendelijkheid
Humor
Ouderschapsstijl
Vriendschappen
Betrouwbaarheid
Vrijgevigheid
Intelligentie
Fysiek uiterlijk
Weet niet
Maakt met niet uit
Overig [open invulveld]

Vraag 12
Een locatie of object wordt vaak gebruikt om iemand te herinneren. Als je het type
gedenkteken kon kiezen of beïnvloeden, wat zou dat kunnen zijn? (Vink alles aan
wat van toepassing is)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

Een locatie
Grafsteen
Weet niet
Gepersonaliseerd voorwerp
Een geplante boom
Online herinnerings pagina
Kunstwerk
Herinneringsboek
Urn
Sieraad
Maak me niet uit
Overig [open invulveld]

Vraag 13
Zou je jouw digitale nalatenschap willen plannen voordat je overlijdt?
A1
A2
A3
A4

Ja
Nee
Weet niet
Al gepland

Vraag 14
Een herinneringspagina is een toegewijde, online plek waar mensen praktische
informatie over de uitvaart kunnen vinden, waar nabestaanden een condoleance of
bericht kunnen achterlaten, de pagina kunnen delen, bloemen kunnen bestellen
voor de ceremonie en donaties ter nagedachtenis kunnen doen.Wat vind je van een
herinneringspagina? (Vink alles aan wat van toepassing is en geef commentaar)
A1
A2
A3
A4
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Ik vind het leuk en ik wil er eentje voor mezelf voorbereiden
Ik vind het leuk en ik zou willen dat een dierbare het voor mij maakt
Ik wil het niet
Overig [open invulveld]

Vraag 15
Wat zou je willen doen met je sociale mediaprofielen na je overlijden?
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Niets - ik wil mijn sociale media-accounts laten zoals ze zijn
Ik wil dat mijn accounts de 'In Memoriam’ status krijgen
Ik wil dat een nabestaande mijn sociale media-accounts overneemt
Ik wil dat mijn sociale media-accounts volledig worden verwijderd
Ik heb geen sociale media-accounts
Weet niet
Overig [open invulveld]

Vraag 16
Welke digitale accounts zou je in jouw wensen opnemen voordat je overlijdt? (Vink
alles aan wat van toepassing is)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Email Account(s)
Betaalde media sites (Netflix enz.)
File-sharing of cloudopslag toegang
Online financiële rekeningen
Gaming Account(s)
Hardware toegang (smartphone, smartwatch, laptop, enz.)
Externe harde schijf / geheugen schijf
Werkgerelateerde Account(s)
Consumenten Accounts (Uber, AirBnb enz.)
Weet niet
Overig [open invulveld]

Vraag 17
Hoe oud ben je?
A1
A2
A3
A4
A5
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Onder 25
26 - 40
41 - 65
66 of ouder
Ik geef liever geen antwoord

Vraag 18
Wat is je burgerlijke staat?
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Vrijgezel (nooit getrouwd)
Gescheiden
Getrouwd
Geregistreerd partnerschap / samenwonend
Weduwe/naar
Ik geef liever geen antwoord

Vraag 19
Heb je inwonende (pleeg) kinderen?
A1
A2
A3

Ja
Nee
Ik geef liever geen antwoord

Vraag 20
Wat is je hoogste opleiding?
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Middelbare School
MBO
HBO
Bachelor
Master
Hoger
Ik geef liever geen antwoord

Vraag 21
Wat is je woonplaats?
[open invulveld]
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Vraag 22
Wat is je afkomst? (Vink alles aan wat voor jou van toepassing is)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Nederlands
Turks
Marokkaans
Indonesisch
Surinaams
Duits
Pools
Antilliaans
Belgisch
Syrisch
Sovjet-Unie
Verenigd-Koninkrijk
China
Italië
Afghanistan
India
Frankrijk
Spanje
VS
Overig

Vraag 23
Wat is jouw Top-3 emoji? (Voeg in welke emoji je het meeste gebruikt)
[open invulveld]
Vraag 24
Welke emoji gebruik je in een online condoleance bericht, whatsapp of e-mail?
(Voeg de emoji in welke jij zou gebruiken in een condoleance)
[open invulveld]
Vraag 25
Oooeps, we zijn misschien iets vergeten te vragen dat je eigenlijk wel wilt opnemen
in jouw wensen. Wij horen het heel graag.
[open invulveld]
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