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Inleiding 

In 2015/2016 ontvingen we vanuit de Regio Rotterdam drie keer zoveel (60) meldingen dan in de 

startfase van 2013/2014 (21). De meldingen komen vooral uit ons speurnetwerk van organisaties 

(zoals thuiszorg, hospices, welzijns- en uitvaartorganisaties). Onze doelgroep bestaat uit mensen met 

een smalle beurs die voor de afwikkeling van het overlijden van een geliefde staan. Of zoals 

onderstaand voorbeeld laat zien, dat net achter de rug hebben: 

Ruwensly is 26 jaar, enig kind, woont bij zijn moeder in huis en heeft een WAJONG-uitkering. Als zijn 

moeder in het ziekenhuis sterft, verwacht hij een bedrag van de verzekering, maar dat blijkt maar 500 

euro te zijn. Zijn moeder ligt meer dan een week in een mortuarium voordat vanuit de bijzondere 

bijstand een toezegging is gedaan. Na de uitvaart wordt SamSam benaderd. Ruwensly wordt 

geconfronteerd met schulden van zijn moeder en het feit dat hij na een half jaar het huis uit moet. 

Ondanks onze inspanningen en van maatschappelijk werk om de schulden af te wenden, is Ruwensly 

na een korte periode onvindbaar, misschien inmiddels dakloos. 

De stress waaronder mensen met een smalle beurs staan wanneer een verzekering ontbreekt (of te 

weinig blijkt) en er een schuldenproblematiek speelt bij de overledene, is enorm. Een andere casus 

van SamSam laat een jonge vrouw zien in ongeveer dezelfde situatie. Ze heeft samen met haar 

partner een minimuminkomen, haar beide ouders sterven in één week. Zij glijdt na het sterven van 

haar ouders in een psychose en is dan eigenlijk niet meer in staat tot handelen.  

Nog niet zolang geleden nam de Rotterdamse overheid -bij gebrek aan daadkrachtige nabestaanden- 

het opdrachtgeverschap van de lijkbezorging op zich. Uit bovenstaande casus is in Rotterdam een 

verkilling zichtbaar als gevolg van een -door de bezuinigingen- terugtredende overheid.  

Het jaarverslag 2015-2016 gaat over de ontwikkeling van een archief met cases. Aan de hand van de 

ervaringen beschrijven we knelpunten. Daarnaast geeft het verslag een weergave van de verdere 

ontwikkeling van het project, het doorgeven van kennis aan coaches en het verstevigen en uitbreiden 

van het netwerk om de kennis te verspreiden en SamSam als vrijwilligersorganisatie zichtbaar te 

maken voor de doelgroep. Het geeft in Deel 1 een overzicht van activiteiten van de stichting SamSam 

Uitvaartcoaching met een beschrijving van de knelpunten die de doelgroep ervaart in de praktijk van 

de lijkbezorging. Het deel sluit af met een samenvatting met conclusies en aanbevelingen. Deel 2 is 

een financieel overzicht met toelichting op de uitgaven en inkomsten. 

 

Ardy Moeijes, initiatiefnemer SamSam, februari 2017 
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Deel 1 Overzicht activiteiten 

Het doel van SamSam Uitvaartcoaching is om mensen met een kleine beurs, die voor het overlijden 

van een geliefde staan, de weg te wijzen om op eigen kracht de uitvaart te regelen zodat zij als 

nabestaanden een (nog grotere) schuldenlast kunnen voorkomen. Middel daartoe is de opzet van een 

ondersteunend platform van organisaties met deskundigen en het werven en trainen van 

uitvaartcoaches (vrijwilligers). Belangrijkste actie voor het bereiken van de doelgroep en de 

doelstelling is het geven van informatie aan de doelgroep, alsmede aan de intermediairs van de 

doelgroep en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten in de breedste zin van het woord. Den Haag 

organiseerde op initiatief van de wethouder Ouderenbeleid een aantal conferenties “Doodgewoon in 

Den Haag”. Dit nadat in 2012 uit ambtelijk onderzoek bleek dat er onder ouderen behoefte is om eigen 

regie over het levenseinde te kunnen voeren, maar dat er door taboe over de dood een informatiekloof 

is in een niet-samenwerkend veld van organisaties. Doel van de inspanning is de kloof tussen dood en 

de gewone burger te verkleinen. 

Vijf jaar geleden kwamen in Prins Alexander (gebied in Rotterdam met 80.000 inwoners) minimaal 3 

gezinnen per week in financiële problemen door een sterfgeval (cijfers uit: van Kwetsbaar neer 

Weerbaar, ambtelijk onderzoek van deelgemeente Prins Alexander 2011). 60% van de huishoudens 

in Nederland heeft een uitvaartverzekering, waarvan 80% is onderverzekerd. We zien dat in 2016 de 

percentages die de armoede beschrijven, niet zijn verminderd. Sterker nog: één op de vijf 

huishoudens blijkt een schuldenproblematiek te hebben (Nibud, 2015). Onder één-

persoonshuishoudens leeft 25% rond het sociaal minimum en over één kam geschoren 37% van de 

allochtonen (https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/06/financiele-situatie-huishoudens-in-meer-

detail).  Volgens de uitzending ‘Nieuwsuur’ van 8 februari 2017 is er een stijging van langdurige 

armoede onder de groep 55-plussers. Ondanks dat in de welzijnsnota van 2016-2019 van de 

Rotterdamse Overheid het woord armoede niet te vinden is, heeft Rotterdam landelijk gezien het 

hoogste percentage aan mensen die leven in armoede (Transformatieagenda: armoede en schuld, 

april 2016).  

Mensen weten niet wat kan en mag om kosten te besparen en schulden te voorkomen bij een uitvaart. 

Dood is veel werk en overvalt altijd. Het taboe rondom de dood en het publieke geheim van armoede 

brengt steeds mensen in de problemen. Er wordt vaak niet geanticipeerd op problemen die kunnen 

ontstaan bij een overlijden. Stichting SamSam Uitvaartcoaching leidt vrijwilligers op om mensen voor 

te lichten, in de hoop dat door gesprekken en voorlichtingsactiviteiten meer ruimte komt om over de 

dood te praten. En zodoende preventief mogelijke problemen voor te zijn en ook een (nog grotere) 

schuldenlast te voorkomen.  

Het stimuleren van een samenwerkend netwerk van organisaties blijkt essentieel voor het doorgeven 

van juiste informatie en snelle actie bij meldingen. Niet alleen voor wat betreft het tijdig doorgeven van 

nabestaanden in nood vóórdat de uitvaart plaatsvindt, maar ook voor de ellende achteraf. SamSam 

heeft in 2015 en 2016 met deskundigen uit het samenwerkend netwerk en ondersteunend platform 

mensen kunnen ondersteunen in ingewikkelde nazorgtrajecten. 
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Projectorganisatie 

• Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. In het bestuur mogen 

geen mensen vertegenwoordigd die werken in een uitvaartorganisatie of in het verlengde 

daarvan. 

• Er is een vergoeding voor gemaakte onkosten samenhangend met de verrichte 

bestuurswerkzaamheden. Er wordt geen andere vergoeding gegeven. 

• Een projectleider houdt overzicht op planning van activiteiten, organiseert de interne 

bijeenkomsten, schrijft de verslagen, doet de fondsenwerving. 

• In 2015 en 2016 is het bestuur vijftien keer voor een vergadering bij elkaar gekomen. 

Tussen de vergaderingen in is veelvuldig telefonisch en via mail contact geweest tussen 

bestuur en projectleider. 

• Navraag bij een jurist maakte duidelijk dat voor SamSam het afsluiten van een 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering niet noodzakelijk is. Een goed juridisch kader is 

voldoende. Dit kader bestaat uit een protocol en huishoudelijk reglement waarin rollen en 

taken van het bestuur, projectleider en coaches duidelijk beschreven met 

functieomschrijvingen, klachtenprocedure en algemene voorwaarden zijn vastgelegd. 

• Er zijn drie teamleiders voor de werkorganisatie: Rotterdam, Capelle en Krimpen a/d IJssel 

en Delft. Deze mensen hebben vooral de taak voor behoud van het ontwikkelde juridisch 

kader als basis van de werkwijze van SamSam.  

• Er is een team van coaches die komen en gaan zoals bij vrijwilligersorganisaties gewoon is. 

Bij SamSam is met een hechte groep van tien vrijwilligers een stevige basis in bestuur en in 

de leiding van de werkorganisatie. De kwetsbare positie van de projectleider is versterkt 

met de komst van de teamleiders.  

• Er is een format vrijwilligerscontract met een functieomschrijving van de coaches. Elke 

vrijwilliger in de gemeente Rotterdam is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de 

gemeente. Vrijwilligers bij SamSam woonachtig in andere gemeenten kunnen hier geen 

aanspraak op maken. Zij zullen hiervoor bij hun eigen gemeente moeten informeren. Nb. er 

wordt geen structurele vrijwilligersvergoeding gegeven. 

• Er is naast de vrijwilligersverzekering een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de 

stichting afgesloten. De verzekeringen zijn voor schade aan personen en zaken. Voor 

vermogensschade heeft SamSam een calamiteitenpotje. 
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• Op 18 juni 2014 is het beeldmerk en daaronder de diensten en producten van SamSam op 

naam van de Stichting bij het ‘Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom’ 

geregistreerd. 
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Methodiekontwikkeling 

SamSam is een organisatie in ontwikkeling en wordt ondersteund in de opzet door een platform van 

deskundigen. Daarin vertegenwoordigd zijn organisaties uit Rotterdam die een link hebben met de 

doelgroep, zoals pastoraal werk, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en ook een 

ondersteuner vrijwilligerswerk vanuit de voormalig deelgemeente Prins Alexander, een jurist, een 

notaris, communicatiedeskundige en een uitvaartondernemer. 

. 

Dit platform kwam in oktober 2015 bij elkaar en functioneerde als meedenktank en geweten. En heeft 

het juridisch kader, het protocol en de methodiek als definitief goedgekeurd.  

 

• De QuickScan is afgerond. De QuickScan stelt coaches in staat snel de financiële situatie 

van nabestaanden en overledene in kaart te brengen en voorlichting te geven aan de 

voorkant. Platformleden hebben fiat gegeven aan de werkwijze en het bijbehorende 

juridisch kader. De scan is een ongoing proces, nieuwe regelgeving zal blijvend moeten 

worden opgezocht en verwerkt.  

• Er is een protocol van handelen waaraan coaches zich moeten houden. In 2014 is door een 

deskundige een start gemaakt met het ontwikkelen van een protocol met criteria voor de 

werkwijze van de coaches van SamSam. In 2015 is deze basis van SamSam door het 

platform doorontwikkeld en definitief afgerond. Coaches volgen een opleiding en tekenen 

daarna een contract met functieomschrijving. 

• De sociale uitvaartkaart van organisaties uit het veld van sterven, uitvaren en zorg daarna 

is actueel en met nieuwe partners uit nieuwe gebieden in Rotterdam en omgeving.  

• Het ABC van SamSam (naslagwerk met relevante kennis) en de Vijf Gouden Regels van 

Sam (handvat van handelen in de eerste 24 uur na overlijden) worden tijdens 

werkbijeenkomsten aan een kritisch oog onderworpen en voortdurend aangevuld en 

verfijnd. 

• Algemene voorwaarden zijn op de website te vinden en gekoppeld aan een 

registratieformulier dat wordt ondertekend door de cliënt.  

• In 2015 is het huishoudelijk reglement vastgelegd. Hierin staan de rollen en taken van het 

bestuur, projectleider en coaches beschreven.  

• De stukken zijn nog niet bij de Kamer van Koophandel en Officier van Justitie gedeponeerd. 

We zijn nog steeds voornemens dit te doen.  

• De evaluatie is uitgesteld. Dit jaar is besloten eerst op basis van de archivering van 

ervaringen van de doelgroep uit de inmiddels in totaal 81 cases van SamSam een 
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beschrijving te maken van knelpunten en signalen. Een evaluatie lijkt pas in 2017/2018 de 

volgende stap.  
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Deskundigheidsbevordering en coaches 

De coaches van SamSam zijn ervaringsdeskundigen. Deskundig zowel in hoe met een 

minimuminkomen rond te moeten komen, als wat te doen als je met het overlijden van een naaste 

wordt geconfronteerd. Op dit moment zijn er coaches uit de zorg, maatschappelijk werk, wel of niet 

werkend of met pensioen. Coaches kunnen stervenden en/of de familie begeleiden. Zij kunnen 

nabestaanden bij de organisatie van een uitvaart ondersteunen en/of kunnen na een melding uit het 

netwerk van organisaties informatie geven bij de afwikkeling van het overlijden van een geliefde. De 

coaches zijn altijd ondersteunend, zijn nooit sturend. Altijd werkend vanuit het perspectief van 

rouwverwerking en rekening houdend met de situatie van een smalle beurs. Vanuit de sociale 

uitvaartkaart verwijzen zij indien nodig door naar deskundigen. Coaches werken met elkaar volgens 

een buddy-systeem. Coaches zoeken actief naar organisaties ten behoeve van uitbreiding van het 

speurnetwerk.  

 

• In 2015 en 2016 hebben een-en-twintig werkbijeenkomsten plaatsgevonden in 

verschillende samenstelling van een groep van twaalf vrijwilligers van SamSam. Er is een 

vast team van coaches, met werkgroepen met coaches voor verschillende onderwerpen 

(acties uit meldingen, benaderen speurnetwerk, juridisch kader, werving, scholing, fondsen, 

netwerk en beurs). 

• In 2015 en in 2016 is door Ria Middelham, opleider en coach van Duende tweemaal een 

scholing gegeven. De scholing bevat verschillende aspecten. Naast kennis van de wet op 

de lijkbezorging komt ook de persoonlijke ontwikkeling aan de orde. Intervisie behoort bij de 

doorontwikkeling van de persoonlijke scholing van een coach en de coaches als team. Een 

competentieprofiel maakt deel uit van het scholingsplan. Pas na de scholing wordt aan de 

hand van dit profiel bekeken of iemand geschikt is als coach bij SamSam. Na het 

certificeren van de eerste zes coaches in 2015 is een evaluatie gemaakt. In 2016 start de 

volgende groep met een nieuwe scholing en tegelijkertijd volgen de drie teamleiders van 

SamSam de door Duende toegespitste trainerscursus. Acht mensen behalen vervolgens 

het certificaat. Naast een cursistenhandleiding heeft Ria Middelham de 

docentenhandleiding geschreven, zodat de drie geschoolde trainers in de toekomst zelf de 

cursus tot uitvaartcoach kunnen verzorgen.  

• Deskundigheidsbevordering blijft belangrijk. Het zal nodig blijven deskundigen uit te 

nodigen om zodoende de kwaliteit van de scholing en ondersteuning aan nabestaanden 

hoog te houden. 

• De kosten voor de ontwikkeling van de scholing zijn in 2015 en in 2016 betaald door het 

fonds Stichting Bevordering van Volkskracht. 

• Er moet een licentie worden aangevraagd voor het ontwikkelde scholingstraject. 
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Netwerk, voorlichting en informatie. 

Pilot-gebied in 2013 en 2014 was deelgemeente prins Alexander-Rotterdam met 21 meldingen, 

inmiddels vertakken de activiteiten van SamSam zich door alle gebieden in Rotterdam, Delft, Capelle 

en Krimpen aan den IJssel, Nissewaard. Aanhangig haken met de 60 meldingen in 2015-2016 (het 

driedubbele van het aantal meldingen in 2013-2014), samenwerkingspartners uit de nieuwe gebieden 

aan.  

Blijkt wel dat het samenwerkingsverband voor SamSam een aantal sponsorbijdragen en giften in 

natura opleverde en dat we in 2015 en 2016 hebben gezocht naar meer partners. SamSam heeft de 

meldingen vooral via het speurnetwerk binnen gekregen. Het speurnetwerk bestaat uit 

samenwerkende (vrijwilligers-) organisaties op het gebied van welzijn, zorg en uitvaren. SamSam 

heeft voor het bereiken van de doelstelling, warme contacten in een samenwerkend veld nodig. 

Accent van de activiteiten van SamSam lag daarom in het geven van voorlichting aan organisaties, 

voeren van netwerkgesprekken en bijwonen van netwerkbijeenkomsten van organisaties die in 

contact staan met de doelgroep.  

SamSam heeft drie voorlichters die regelmatig worden uitgenodigd. De coaches worden uitgenodigd 

blijvend te investeren in de warme contacten die zijn ontstaan tijdens cases en ook tot het maken van 

nieuwe contacten ten behoeve van het speurnetwerk. 

 

In 2015 zijn tien netwerkgesprekken en door een natuurlijke stroom van verbreding van het gebied 

in 2016 achtentwintig netwerkgesprekken gevoerd. Ten behoeve van verbreding van het 

speurnetwerk en doorrollen van naamsbekendheid van SamSam. In 2015 bij: Netwerk Palliatieve 

Zorg, Akidia, buddyzorg, buurtzorg Vreewijk, de Bus nazorgconsulente, van Eijken 

nazorgconsulente, consultatiebureau voor ouderen Laurens, Bizzy4u, uitvaarten Roos Zohar 

Uitvaartbegeleiding, Jan Vink uitvaarten en ouderenwerk Hoogvliet.  In 2016 bij: Netwerk Palliatieve 

Zorg, Marc Obbens uitvaarten, Hospice Cadenza Oost, Hospice Lombardijen, Pameijer, 

Voedselwinkel Zuid, Dock Spil in de buurt, Home Instead, Centrum Mudra, www.Rememberme.nl, 

Ravens Delft Rouwvervoer en verzorging, Verburgh Backoffice en Advies, Abcon Pro, Feniz UZ, 

ABC/UZ, Avunea UZ, Afscheidshuis Hoogvliet, Wijkteam Alexander, Wijkteam Zuid, Wijkteam 

Vreewijk, Wijkteam Groot IJsselmonde Lombardijen, Gebiedscommissie Charlois, Buurt m-v Zuid, 

Rouwservice Barendrecht, Stoppelenburg Krimpen, ANBO en  Budgetmaatjes. 

SamSam heeft in oktober 2015 een platformbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst 

is met deskundigen de opzet van de organisatie van SamSam vormgegeven. Jurist J. Seedorf, 

gemeentelijk adviseur vrijwilligerswerk Rolf de Jong en Notaris W. Bussink uit dit netwerk hebben 

daarnaast een schenking aan SamSam gedaan door een aantal uren hun expertise in te zetten 

voor het juridisch kader en de methodiek.  

SamSam heeft in 2014 het initiatief genomen voor samenwerking in Prins Alexander met 

organisaties die diensten leveren op het gebied van sterven, afscheid en zorg daarna. In 2015 is 

een netwerkbijeenkomst georganiseerd door SamSam met 20 organisaties en een “levendige beurs 

over de dood” als informatiebijeenkomst met 125 bezoekers.  



 
 

11 

 

In 2016 heeft SamSam naast Buurtwerk Alexander, nieuwe organisaties als partners gevonden, die 

door hun betrokkenheid op het thema, faciliteiten hebben geschonken als ruimte, printkosten e.d. 

voor allerlei bijeenkomsten (Verburgh Advies en Backoffice en Brancheorganisatie ABCON-PRO). 

SamSam heeft in 2015-2016 tien netwerkbijeenkomsten bijgewoond van maatschappelijke 

organisaties die dicht in contact staan met de doelgroep. Humanitas Rouwstation, Netwerk 

Palliatieve Zorg, Alzheimercafe De Burcht, Donna Daria, Samen 010, Rosa, Landelijk Expertise 

Centrum Sterven, Huis van de wijk Alexander, Gemeente Capelle aan den IJssel, Uitvaartbeurs 

Dordrecht, Buurtwerk Alexander Bijeenkomst. 

Er is tien keer voorlichting gegeven aan de doelgroep via organisaties uit het speurnetwerk en 

andere intermediairs die nauw in contact staan met de doelgroep. Met name bijzonder is de 

doelgroep Hindoestaanse ouderen die is bereikt door de Stichting Apna Bahwan (Sherita 

Thakoerdat) via Phara Tours, ouderengroep Noord en radio Sunrise. Daarnaast de Beurs in de 

Kristal, Lucaskerk Den Haag, Voorlichtingsbijeenkomst WONIO, ANBO, Seniorenraad Kralingen, 

Seniorenraad Alexander, Werk en Inkomen Herman Dullaertplein. 

Vanaf begin 2015 tot januari 2017 zijn zestien presentaties/voorlichtingsbijeenkomsten bij 

verschillende organisaties verzorgd ten behoeve van de doelgroep. Via ouderenorganisaties, 

vrijwilligersorganisaties, welzijns- en zorginstellingen in Rotterdam. Een bijeenkomst in de 

Gemeente Delft bij Delft Voor Elkaar en in Den Haag via Stad en Kerk (Stek) het Diakenoverleg 

Schilderswijk. Samen010 Budgetmaatjes, Isaac en de Schittering Voedselwinkels, 

Armoedebestrijdingsplatform Charlois, Buurtzorg, Allerzorg, Rouwcafe v Humanitas, Amersfoort 

Buurtuitvaarten, NPZ Kralingen Crooswijk, NPZ Vreewijk, NPZ Barendrecht, NPZ Alexander, Leger 

des Heils Zevenkamp, Buddyzorg Humanitas,  

In 2015-2016 is zeven maal een huiskamerbijeenkomst aangevraagd en verzorgd. Bij drie mensen 

zijn er in het traject naar sterven vervolggesprekken geweest. Door bemiddeling is vanuit het 

netwerk ondersteund door maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en een financieel 

administratieve ondersteuner. 

Er is in 2016 door drie gemeentelijke wijkteams contact gezocht met SamSam (Oost, Lombardijen 

en Vreewijk) en éénmaal is een nabestaande via 14010 naar ons verwezen. Bij een andere casus 

is nauw samengewerkt met Wijkteam Zuid. 

SamSam Delft heeft in 2015-2016 twaalf netwerkbijeenkomsten bijgewoond van het Pact tegen 

Armoede, een pact van meer dan 70 maatschappelijke organisaties die in meer of mindere mate 

dicht in contact staan met de doelgroep. 
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SamSam Delft is sinds december 2015 vertegenwoordigt in de Kerngroep van het Pact tegen 

Armoede en heeft in 2016 samen met de andere 6 kerngroep leden de netwerkbijeenkomsten van 

het Pact tegen Armoede voorbereidt. 

Bij SamSam Delft is in 2015-2016 drie maal een huiskamerbijeenkomst aangevraagd en verzorgd. 
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Publiciteit. 

• Alle berichten over en van SamSam worden opgenomen in De Digitale Gebiedsgids van 

heel Rotterdam en gepubliceerd. 

• In 2015 en 2016 samen met Buurtwerk e.a. de organisatie van Dodenherdenking in 

Nesselande Rotterdam en alle pr daaromheen. 

• De 60 meldingen van 2015 en 2016 bestaande uit betrokken mantelzorgers, professionals, 

vrijwilligers en nabestaanden, geven de informatie door over SamSam. 

• Herfstnummer 2015 van landelijke blad Genoeg (onafhankelijk tijdschrift voor iedereen die 

meer wil doen met minder) twee pagina’s met interview projectleider SamSam (via Stek den 

Haag).  

• In 2016 heeft wijk Lage Land in Prins Alexander een artikel geplaatst over SamSam in het 

bewonersblad het Peil. 

• Op 27 februari 2016 heeft de Radio Sunrise een interview met twee teamleiders van 

SamSam gehouden. 

• Op de website staat vermeld dat SamSam de ANBI-status heeft. In 2017 willen we het 

keurmerk op de site hebben staan. 

• De fondsen die hebben geschonken aan SamSam staan vermeld op publiciteitsuitingen. 

Volkskracht staat vermeld op de cursistenhandleiding en de docentenhandleiding van de 

scholing van SamSam. 

• Door het organiseren van de informatiemiddag “Help er gaat iemand dood” heeft SamSam 

veel naamsbekendheid gekregen in het veld van organisaties.  

• SamSam wordt op facebook pagina’s en sites van bevriende organisaties genoemd. 

• In 2015 en 2016 is een advertentie in het AD en de Havenloods geplaatst met een oproep 

voor vrijwilligers als coach bij SamSam 

• Een nieuw ontwerp website is gemaakt en is bedoeld voor de intermediairs naar de 

doelgroep uit het netwerk, daarnaast (nieuw) ook voor de doelgroep zelf. 

• Er zijn voor het werven van bezoekers van de grote informatiebijeenkomst in 2015 “Help er 

gaat iemand dood’, posters en flyers verspreid door Prins Alexander.  
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• De facebookpagina wordt bijgehouden met foto’s en teksten van bijeenkomsten en 

activiteiten van SamSam. 

• In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat de besluitvorming – over welke informatie 

hoe naar buiten gaat - bij het bestuur ligt. Bestuur ondersteunt en faciliteert daartoe het 

maken en uitvoeren van een communicatieplan.  

• Voor SamSam is in 2016 een communicatieplan geschreven door 

communicatiedeskundige Annette de Bus, haar eigen onderneming heet Busnizz Cares en 

Communicatie. (Zie bijlage 1) 
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Fondsen en sponsoren 

In 2015 heeft het samenwerkingsverband voor SamSam een aantal sponsorbijdragen opgeleverd in 

de ontstane activiteiten en daarmee inkomsten. Voor 2016 dus in ieder geval blijven investeren in het 

huidige netwerk (netwerkbijeenkomsten organiseren, sociale kaart als product bijhouden en 

aanbieden).  

 

Geen subsidie voor SamSam vanuit de gemeente Rotterdam 

Vroeger kon een stichting met een maatschappelijk doel als SamSam zonder probleem een beroep 

doen op subsidie. Dat is nu veranderd. Zelfs Samen010 (samenwerkingsverband van alle kerken in 

Regio Rijnmond met tientallen projecten voor bijzondere doelgroepen, zoals budgetmaatjes en Motto) 

kreeg voor haar projecten tot nog toe geen subsidie van de gemeente Rotterdam. Behalve opstart 

subsidie oprichting stichting in 2013 en de bijdrage van € 175,00 Opzomer-mee in 2015 geen 

bijdragen vanuit overheid. 

 

 

Fondsenwerving 

Met de fondsenwerving ontstaat in 2017 met bovenstaand gegeven een patstelling. Fondsen willen 

graag een bijdrage van de overheid zien. Maar de overheid trekt zich terug en na 2017 met drie jaar 

opstartbijdragen vanuit de fondsen wordt het lastiger. Vooruitdenken is noodzakelijk. Het financieel 

verduurzamen van SamSam is als thema besproken in het bestuur en het platform van SamSam. Het 

bestuur van SamSam heeft in vervolg daarop gesproken met diverse organisaties over de 

mogelijkheid van de opzet van een verdienmodel.  

 

Sint Laurensfonds; Sint Laurensfonds heeft onze aanvraag in 2014 gehonoreerd met een 

toezegging van € 7.500 en een voorschot van € 5.000. In 2015 werd overgemaakt € 2500 na onze 

eindrapportage ter verantwoording te hebben ontvangen. In november 2015 werd onze aanvraag 

gehonoreerd met € 7.500 en overgemaakt in april 2016. Voor Laurens ligt de focus voor 

fondsverstrekking bij de organisatiekosten projectontwikkeling, methodiek- en netwerkontwikkeling. 

Stichting Het R.C. Maagdenhuis / Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms; Stichting Het R.C. 

Maagdenhuis / Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft op ons verzoek voor een bijdrage 

in 2014 toegezegd en in 2015 € 5.000 overgemaakt. Daarnaast is op ons verzoek om een bijdrage 

voor 2016 in november 2015 een toezegging gegeven.  

Stichting Bevordering van Volkskracht; De Stichting Bevordering van Volkskracht droeg bij aan de 

ontwikkeling en uitvoering van de scholing van vrijwilligers tot coaches van SamSam in de vorm van 

een opleidingstraject in 2015 en 2016 gekoppeld aan een opleiding tot trainer van coaches in 2016. 

In totaal € 10.000. 
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Het Armoedefonds: Het Armoedefonds heeft op onze aanvraag in november 2015 € 2.500 

gedoneerd in januari 2016 voor de organisatie van informatiemiddagen en ten behoeve van 

netwerkontwikkeling en voorlichting in 2015.  

Gemeente Rotterdam heeft in het kader van de actie Opzomer-Mee een subsidie gegeven van € 

175,00. 

Netwerk: Humanitas heeft in 2015 een donatie gegeven van € 100,00 en Palliatieve Zorg 

Rotterdam en Omstreken heeft in 2016 een donatie gegeven van € 135,00. 

Overige schenkingen; er is in 2015 een eerste schenking gedaan door een particulier van 50 euro 

en in 2016 van 10 euro. 

Er zijn in 2015 en 2016 giften gedaan vanuit het samenwerkend netwerk: voor het gebruik van 

ruimte en andere faciliteiten is gedoneerd door Buurtwerk, WONIO, Verburgh Advies en Backoffice, 

CVU-Yarden en andere kleinere organisaties. Voor professioneel advies is kosteloos een beroep 

gedaan op organisaties uit ons netwerk. Het gaat om een jurist, financieel adviseur, adviseur 

fondsenwerving, adviseur brancheorganisatie, communicatiedeskundige, boekhouder en notaris. 

Eigen bijdrage van SamSam; de professionaliteit van onze vrijwilligers is kosteloos en in uren 

omgerekend de eigen bijdrage. Het gaat om het werk van de twee projectleiders in Rotterdam en 

Delft en drie teamleiders, onderhoud website en PR-activiteiten.  

ANBI-status; sinds 1 januari 2015 heeft SamSam de ANBI status. Giften aan SamSam kunnen dus 

worden afgetrokken. Een klein onderzoek met als doel een campagne volgt om particulieren en 

bedrijven te stimuleren te doneren. 
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Verdienmodel 

Het verdienmodel bestaat uit een coöperatie naast SamSam. De coöperatie heeft leden die voor de 

doelgroep, die met een overlijden worden geconfronteerd maar weinig financiële middelen tot hun 

beschikking hebben, als tussenpersoon fungeren. De coöperatie behartigt de belangen van haar 

leden.  

De leden kunnen voor nabestaanden (doelgroep als bovenbeschreven) tussenpersoon zijn voor 

uitvaartdiensten die normaal gesproken alleen business-to-business worden geleverd. In andere 

gevallen is een uitvaartondernemer intermediair. Maar voor mensen met een smalle beurs, kan juist 

door veel zelf te doen op taken van een ondernemer worden bespaard. 

• De leden kunnen op vrijwillige basis uitvaartdiensten verlenen. 

• De coöperatie verzorgt uitvaarten voor mensen met een grotere beurs. Maar een percentage 

wordt gegeven aan de Stichting SamSam. 

• De leden kunnen uitvaarten verzorgen met vanuit het zakelijke netwerk sterk bedongen 

kortingen op producten en diensten. 

• De coöperatie verzorgt trainingen en scholingen op het gebied van uitvaartcoaching op 

commerciële basis. 

• De acquisitie gaat via de voorlichting van SamSam. 

• De inkomsten stromen als gift door naar Stichting SamSam. 

 

Het model is – ondanks concept statuten - niet actief. Om de niet zakelijke houding van de coaches 
naar de doelgroep toe te waarborgen en in het belang van de onafhankelijke positie van SamSam, 
zetten we in de opstart van dit model geen grote stappen. De keuze van platformleden en bestuur is 
om opnieuw een ronde langs fondsen en sponsoren te gaan. Het beogen van winst voelt als een naar 
binnen gericht doel, bovendien rijst een ethische vraag: kan je het werk van vrijwilligers inzetten ten 
behoeve van het voortbestaan van een organisatie? Dat wil niet zeggen dat bovengenoemd model 
een gepasseerd station is. Gezien de ontwikkelingen in de samenleving zal de vraag toenemen, De 
grote golf overlijdens begint pas in 2020. Daarvan is slechts een derde goed verzekerd en binnen de 
groep nabestaanden heeft 20% een schuldenproblematiek. Ook zijn er geluiden dat de 
tegemoetkoming vanuit de bijzondere bijstand voor een uitvaart (nu al gehalveerd in bedrag en door 
stringentere toepassing geminimaliseerd toegekend) wordt vertaald in een lening. Een lening die je 
niet krijgt als je betalingsachterstand of schulden hebt. Zie bijlage 2: de situatie in Rotterdam. 
 
Wij verwachten dat we rond 2020 gewoon in het verdienmodel zijn gegroeid door de misstand van 
marginaliseren van mensen met financiële problemen, Het trauma van verlies, samen met de druk van 
het regelen van vaak een dure uitvaart, is een goed recept voor het tijdelijk verliezen van je verstand, 
een depressie of heel praktisch: je huis. Wat kost dat de samenleving wel niet? Door de bevindingen 
in dit verslag kiest het ondersteunend platform van SamSam voor een meer naar buiten gerichte 
beweging. In het kader van belangenbehartiging en ten behoeve van bewustwording, gaan we 
publiceren in de media en gesprekken voeren met politieke partijen. Opnieuw vragen we fondsen en 
sponsoren voor een bijdrage. 
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De meldingen 

Coaches van SamSam zijn het hart van SamSam. Allen zijn ervaringsdeskundigen in de combinatie 

van met een smalle beurs een overlijden moeten afwikkelen. SamSam wil op deze manier voorkomen 

te marginaliseren en vanuit een top down houding te “helpen”. De coaches hebben door eigen 

ervaring de kilte gevoeld wanneer rouw gepaard gaat met gepuzzel en angst om in financiële 

problemen te raken. Een SamSam coach staat naast je vanuit de intentie pijn te verzachten. 

SamSam deelt daarom preventief en uit loyaliteit informatie en opgedane kennis over de valkuilen en 

regelgeving rond sterven, afscheid en de zorgen daarna. In de wirwar van regels en tijdsdruk, dreigen 

hoogoplopende kosten. Met op tijd heldere informatie kunnen mensen vanuit eigen regie en eigen 

verantwoording voor hen juiste keuzes maken. Uit het speurnetwerk heeft SamSam 60 meldingen 

ontvangen waarop actie is ondernomen door de coaches. Een/derde van de meldingen is een 

telefonische afhandeling. De telefoon blijkt een belangrijk instrument voor het geven van voorlichting. 

Er is altijd sprake van gêne en grote kwetsbaarheid. Omdat armoede taboe is en er sprake is van 

psychisch leed. De gesprekken vinden plaats in een sfeer zonder oordeel. 

Het vertrouwen wordt geschaad wanneer we gegevens letterlijk weergeven, vandaar het anonieme 

karakter en hieronder de samenvatting. 

 

 

Wie neemt contact op met SamSam en met welke vraag? 

Van de 60 meldingen bestaat de grootste groep uit mensen met een minimuminkomen die voor het 
overlijden van een geliefde staan. Gecombineerd met het probleem dat degene die gaat overlijden 
schulden achterlaat en geen uitvaartverzekering heeft (of te laag verzekerd is). Een kleine groep 
nabestaanden heeft in deze situatie zelf ook schuldenproblematiek. 

Dan is er een groep nog fitte ouderen die zich afvraagt de door hen afgesloten verzekering wel 
voldoet. Met daaropvolgend de vraag hoe je het beste een uitvaart kunt regelen zonder al te hoge 
kosten. Het valt op dat mensen denken dat het inschakelen van een uitvaartonderneming verplicht 
is. 

Dan is een kleine 20 mensen zelf stervende en maakt zich zorgen om nabestaanden in de 
combinatie met een te kleine polis of geen polis. Sommige stervenden hebben geen kinderen, of 
zelfs helemaal geen nabestaanden of willen geen contact meer met de kinderen en de uitvaart zelf 
regelen. In alle deze gevallen wordt er een verantwoordelijkheid gevoeld om het leven goed af te 
ronden en geen losse draadjes achter te laten.  

 

 

 

Hoe zijn de mensen bij SamSam terecht gekomen? 

Citaat medewerker hospice: 

“……als het contact met de vrijwilligers van SamSam is geweest en alles is op orde, blijkt het 
sterven ineens heel snel te gaan, dan kunnen mensen pas echt loslaten…”.  

Iets meer dan de helft is verwezen naar SamSam via het netwerk van organisaties uit het 
samenwerkend netwerk van welzijns-, zorg-, en uitvaartorganisaties (bijvoorbeeld: thuiszorg, 
wijkteam, kerk, leger des heils, hospice, uitvaartondernemer).  

De rest heeft SamSam zelf gevonden door een berichtje in de krant, een folder van SamSam en via 
internet of kennissen. In 2016 heeft 14010 in een ingewikkelde situatie doorverwezen naar 
SamSam. 
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Wat doet SamSam? 

De coaches hebben zich aan een protocol te houden waaruit moet worden gehandeld. De eerste 
actie is de situatie inschatten aan de hand van vijf vragen uit de quickscan. Daarna zijn er de vijf 
regels van SamSam die leidraad zijn voor handelen en het ABC van SamSam als 
documentatiebron. Bij langdurige cases tekent de cliënt een registratieformulier met algemene 
voorwaarden. Aan de hand van de meldingen hierbij een overzicht van de inhoud van de acties van 
de coaches: 

- Informeren over mogelijkheden tot handelen bij schulden van degene die gaat/is overleden. 
- Geven van informatie over rechten en plichten van nabestaanden bij een overlijden; 
- Antwoord op de vraag hoe kosten te besparen bij zelf organiseren van een uitvaart. 
- Ondersteunen bij opvraag offertes van uitvaartondernemers. 
- Bespreken van het probleem van te lage polissen. 
- Opzoeken van zoekgeraakte polissen. 
- Informeren over kosten bij keuzes voor een uitvaart: plaats van overlijden, opbaren, 

begraven/cremeren, vieringen en condoleances. 
- Ondersteuning bij het maken van een uitvaartmap (adressenlijst en lijst voor financiële 

administratie) met codicil. 
- Informeren over de procedure van de aanvraag tegemoetkoming vanuit de bijzondere 

bijstand voor kosten van een uitvaart . 
- Vertellen over de valkuilen rond opdrachtgever zijn van een uitvaart. 
- Informatie over welke andere mogelijkheden er zijn voor uitvaren los van onze bestaande 

gecommercialiseerde rituelen. 
- Bespreken van (on)mogelijkheid van een gemeentelijke uitvaart (gemeente is 

opdrachtgever). 
- Informeren over ondersteuning bij procedure als overledene schulden achterlaat en 

ondersteuning tot zover mogelijk. 
- Verwijzen naar ondersteunende organisaties: juridisch loket, notaristelefoon, financieel 

deskundigen, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden. 
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De signalen  

Verzekering 

1. Ouderen maken zich zorgen om hun nabestaanden vanwege te lage naturapolissen. De 
naturapolis is een polis die diensten verleent bij overlijden, dus niet een geldbedrag 
uitkeert. De verzekeraar vertelt dat voor een uitvaart in 2016 de polis niet voldoet. De polis 
zou moeten verhoogd. Dit wordt verteld aan mensen die al 30 jaar of langer premie hebben 
betaald. Het is in theorie mogelijk om de uitvaart te laten doen door een andere 
ondernemer dan de verzekeraar en dan voor het bedrag van de polis. Maar in de praktijk 
volgt dan strafkorting, ofwel door een bepaalde verzekeraar een “familiekorting” genoemd.  

2. Ouderen maken zich zorgen omdat de polissen blijkbaar bepaalde kosten niet dekken die 
wel als essentieel worden gevoeld als ritueel bij overlijden. 
 

 

 

Geen juiste informatie 

1. We signaleren dat mensen denken dat voor het organiseren van een uitvaart een 
ondernemer verplicht is. En de overheid werkt mee aan deze beeldvorming. De 
Afscheidswijzer is de enige brochure voor mensen die zich willen oriënteren op sterven, 
afscheid nemen en zorg daarna. Het wordt gesubsidieerd door overheden en dus heeft het 
beeld ingang gevonden dat de publicatie een officieel document is. In de Afscheidswijzer 
van Rotterdam staat zelfs een voorwoord van de manager begraven en cremeren van de 
gemeente Rotterdam. Op pagina 48 staat direct na overlijden te doen: na arts te bellen, de 
uitvaartondernemer in te schakelen. Basistarief voor een ondernemer staat vermeld op 
pagina 9 is tussen 1700 en 2800 euro. 
 

2. Vervoerders stellen de aankoop van een kist als verplicht, terwijl de nabestaanden de 
overledene alleen in een lijkwade wil begraven. Volgens de wet mag vervoer van een 
overledene door iedereen en op willekeurig welke manier. Maar met een ethische noot, 
namelijk dat het lichaam van de overledene bedekt moet zijn. 
 

3. Er wordt via 14010 en aan de balie aanvraag bijzondere bijstand voor tegemoetkoming 
kosten uitvaart regelmatig de indruk gegeven dat wanneer de overledene een 
bijstandsuitkering heeft, de kosten voor de uitvaart door de gemeente worden vergoed. 
 

4. Het bedrag als tegemoetkoming vanuit bijzondere bijstand is 3750 euro. Ondanks dat wordt 
door medewerkers van bijzonder bijstand bedrag niet genoemd en het voorstel gedaan aan 
nabestaanden voor een technische crematie van 900 euro via Uitvaart 24.  
 

5. Verhuurders geven de indruk dat wanneer nabestaanden de uitvaart hebben geregeld ze 
ook verantwoordelijk zijn voor eventuele huurschuld c.q. ontruimingskosten. Ondanks dat 
juridisch gezien het contract is ontbonden door het overlijden van de contractnemer. 

 

 

 

Gemeente in spagaat 

Citaat maatschappelijk werker ziekenhuis in Rotterdam:  

“…na een overlijden moet er altijd een opdrachtgever zijn voor een uitvaart, is die er niet dan werd 
de gemeente opdrachtgever. Dat de overheid in een spagaat ligt door bezuinigingen blijkt uit het feit 
dat zelfs mantelzorgers nu wordt verteld moreel een verantwoordelijkheid te hebben voor het 
regelen van een uitvaart.” 
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1. De tegemoetkoming vanuit de bijzondere bijstand voor nabestaanden met een 
minimuminkomen is in mei 2016 gehalveerd van 6400 euro naar 3750 euro zonder enkele 
berichtgeving. Bij navraag blijkt dat de bedragen van alle aanvragen zijn opgeteld gedeeld 
door het aantal personen die de aanvraag hebben gedaan. Maar zonder daarbij op te tellen 
de vrijgekomen bedragen van verzekeraars. Voor 3750 kan zeker een uitvaart 
plaatsvinden, echter in gevallen waarbij een overledene lang in het mortuarium moet 
verblijven na een vinding (dood gevonden in huis, zoeken van nabestaanden) is het bedrag 
al gauw veel te krap. 

2. Er gebeurt veel in ambtenarenland: verwarring alom! Regels worden aangescherpt, 
verschillend uitgelegd en gewoonten veranderd. Kon een ondernemer eerder met gemak 
een offerte opsturen voor een aanvraag vanuit bijzondere bijstand en het bedrag op 
zijn/haar rekening gestort krijgen, lijkt het nu alleen goed te lukken via bemiddeling van een 
maatschappelijk werker of andere professionele ondersteuner.  

3. Particulieren krijgen bij de balie voor de aanvraag van tegemoetkoming uitvaartkosten 
vanuit bijzondere bijstand te horen dat de akte van overlijden moet worden aangeleverd en 
na vijf dagen uitsluitsel kan worden gegeven. Dat is voor nabestaanden in een situatie van 
armoede met dreiging van schuld een onmogelijke opgave. Voor het overleggen van een 
akte van overlijden moet de uitvaart al bijna hebben plaatsgevonden, omdat die alleen 
samen met een verlof tot lijkbezorging wordt vrijgegeven. Dat laatste is pas bekend als 
datum en plaats van lijkbezorging bekend is. Nabestaanden worden zo verplicht voor de 
uitvaart te lenen en te wachten op de uitspraak van wel/niet een tegemoetkoming.  

4. Voor de aanvraag bijzondere bijstand is een volledig dossier van drie jaar terug vereist van 
alle betrokken nabestaanden. Voor een familie met acht broers en zussen, waarvan 
bijvoorbeeld drie personen op de Antillen verblijven is het dossier bijna onmogelijk volledig 
te krijgen. Familie’s met kwetsbare achtergrond worden door een uitvaart gedwongen 
leningen aan te gaan en met (nog) meer schulden geconfronteerd.  

5. Waar in Rotterdam een paar jaar geleden nabestaanden die psychisch of fysiek niet in 
staat waren de uitvaart te regelen, nog terecht kon bij de overheid voor een gemeentelijke 
uitvaart (gemeente wordt opdrachtgever) blijkt in de praktijk dat de regels zijn 
aangescherpt. De gemeente wordt geen opdrachtgever als er nabestaanden zijn ook al zijn 
deze psychisch niet in orde, fysiek niet in staat want zelf stervende, door misbruik 
gescheiden, of zoek (verblijf onbekend).  

6. Bij mensen in schuldsaneringstrajecten wordt als eerste de uitgave voor de 
uitvaartverzekering geschrapt. 

 

Gemeentelijke begraafplaatsen minima vriendelijk? 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen mag op de algemene graven (huurgraf – meestal drie boven 
elkaar en je kunt niet kiezen met wie je het graf deelt) geen bordje geplaatst met naam van 
overledene. Ook geen zelfgemaakt gedenkteken of plantje. Wel mag geplaatst een gratis 
gemeentetegel met inscriptie (letters moeten geplaatst door een steenhouwer: kosten gemiddeld 
rond de 300 euro plus plaatsingsrecht en jaarlijks terugkerende onderhoudskosten). De beheerders 
zien alleen de kosten wat betreft extra beheertaken en niet het effect meer op rouwverwerking als 
het algemene graf van 1000 euro een anoniem graf wordt.  

Voor het graf openen van een bestaand particulier graf (ook vaak drie boven elkaar, maar je mag 
kiezen met wie je het graf deelt: meestal familie) wordt bij gemeentelijke begraafplaatsen een extra 
tarief gerekend in tegenstelling tot begraafplaatsen van andere organisaties.  

 

Donorschap 

Er wordt verteld dat voor donorschap geen kosten geen extra kosten zijn. Maar een donor wordt 
verzorgd door de commerciële mortuaria verbonden aan ziekenhuizen waar de invasieve handeling 
plaatsvindt. Dat brengt onverwachte kosten met zich mee, namelijk de verplichte laatste verzorging 
150 euro. Met name als dat plaatsvindt in het weekend. De mortuaria zijn dan in principe gesloten 
en kunnen de kosten voor verblijf of ophalen van de overledene oplopen tot een totaal van 500 
euro. 
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Samenvatting met conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Projectorganisatie en methodiekontwikkeling 

Gespiegeld aan het jaarplan voor 2015 en 2016 en de daadwerkelijk beoogde doelstellingen in 2015-

2016, blijkt dat te veel taken in de projectorganisatie door de projectleider alleen moesten uitgevoerd. 

Behalve dat de projectleider een vrijwilliger is en ook beperkt is in tijd, zijn door de onrustige privé-

situatie (ziekte, verhuizing, ander werk) een aantal doelstellingen niet behaald, namelijk de evaluatie 

van de werkmethodiek van SamSam en de organisatie van een platformbijeenkomst in de zomer 2016 

om de evaluatie te bespreken. Besluit is genomen de evaluatie uit te stellen. Lijkt ook een meest 

logische stap, omdat deze twee jaar zijn besteed aan archivering van cases en signaleren van 

knelpunten in de praktijk. Daarnaast is met de komst van teamleiders in de werkorganisatie, de 

kwetsbare positie van de projectleider versterkt. 

De algemene voorwaarden en de jaarverslagen nog niet gedeponeerd bij de KVK. En ook wat betreft 

de methodiekontwikkeling is het protocol met juridisch kader nog niet bij de officier van justitie 

gedeponeerd. Wel heeft het platform met vijf deskundigen de hele methodiek zoals ingebed in het 

juridisch kader goedgekeurd in het najaar van 2015. 

 

Deskundigheidsbevordering en scholing 

Helaas zijn de plannen zoals beschreven het jaarplan 2015-2016 om voor de hardwerkende groep 

coaches tweemaal per jaar intervisiebijeenkomsten en tweemaal per jaar een verdiepingsbijeenkomst 

te organiseren in het water gevallen. Er zijn wel twee verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd in de 

vorm van de beurs in het najaar van 2015 en een inspiratie dag in de zomer van 2016. Daarnaast 

hebben vier al gecertificeerde coaches opnieuw de scholing gevolgd en zodoende een verdieping van 

de werkmethodiek gekregen 

Er zijn zes coaches gecertificeerd in het voorjaar van 2016 en in het najaar is na een evaluatie een 

nieuwe scholing gestart.  Acht mensen worden gecertificeerd in april 2017. Daarnaast zijn er drie 

trainers opgeleid, zodat SamSam nu zelf – zonder betaalde docente - de trainingen kan verzorgen.  

 

Netwerkontwikkeling, voorlichting en informatie 

In het najaar van 2015 is met de beurs in De Kristal wel een afgeslankte netwerkbijeenkomst 

georganiseerd. Echter niet in 2016. Gewoon te druk. Wel hebben de individuele coaches in totaal 38 

netwerkgesprekken gevoerd voor uitbreiding of verstevigen van de contacten in het speurnetwerk. En 

hoewel we in 2016 niet zelf netwerkbijeenkomsten hebben georganiseerd, hebben we er wel 10 

bijgewoond van andere organisaties. Daarnaast hebben we aan 16 organisaties een 

voorlichtingsbijeenkomst gegeven over SamSam. 

We hebben 10 voorlichtingsbijeenkomsten gegeven aan de doelgroep zelf en 7 middels een 

huiskamergesprek. Het plan van 30 huiskamerbijeenkomsten is niet gehaald. Daar staat tegenover dat 

de telefoon een belangrijk instrument van voorlichting is gebleken. De 20 langdurige 

telefoongesprekken of soms meerdere telefoongesprekken gecombineerd met mailverkeer is een 

goed alternatief voor de huiskamer.  

 

Communicatie 

SamSam wordt ondanks weinig actie op het gebied van PR, gevonden door het netwerk van 

organisaties en serieus genomen als partner. Daarnaast vindt de burger SamSam zelf via internet of 

flyers of door de bekendheid van mond-tot-mond. Het streven is om de site en de folder aan te passen 

voor behalve het speurnetwerk ook de doelgroep zelf. Dat kan in 2017 omdat na twee jaar ‘oefenen’ 
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een duidelijk beeld van SamSam kan worden gecommuniceerd: het juridisch kader staat vast, de 

methodiek is helder en de taken van de coaches duidelijk. Het communicatieplan met daarin richtlijnen 

voor externe en interne communicatie, vindt uitvoering in 2017. 

 

Meldingen 

De zestig meldingen in 2015-2016 bestaan uit twintig telefoongesprekken gecombineerd met vervolg 

telefoontjes, appjes en mailverkeer en veertig gecombineerd met één of meerdere huisbezoeken. 

Daarnaast lopen twee cases al meer dan een jaar. Maar gemiddeld duren de actietrajecten niet langer 

dan enkele maanden. Om de meldingen heen komen de coaches in 2015 en 2016 een-en-twintig keer 

bij elkaar. De coaches consolideren in de praktijk de methodiek van SamSam.  

De grootste groep bestaat uit mensen met een minimuminkomen, gecombineerd met een 

schuldenproblematiek van de overledene en het ontbreken van een uitvaartverzekering (of een te 

kleine polis). Een kleine groep nabestaanden heeft daarbij zelf schulden. Knelpunten en signalen uit 

de praktijk zijn samengevat: 

• Zorgen over dekking verzekering. 

• Informatie is verbrokkeld in stukjes, verspreid over organisaties en soms gewoonweg onjuist. 

• Gemeente is in spagaat door bezuinigingen. 

• Gemeentelijke begraafplaatsen minima onvriendelijk. 

• Donorschap brengt kosten met zich mee. 

 

Financiën 

De overheid trekt zich terug en na 2017 met drie jaar opstartbijdragen wordt het lastiger. Vooruit 

denken is noodzakelijk. Het financieel verduurzamen van SamSam is een verdienmodel bestaande uit 

een coöperatie naast SamSam. Het model is – ondanks concept statuten - niet actief. Om de niet 

zakelijke houding van de coaches naar de doelgroep toe te waarborgen en in het belang van de 

onafhankelijke positie van SamSam, zetten we in de opstart van dit model geen grote stappen. De 

keuze van platformleden en bestuur is om energie te steken in belangenbehartiging en opnieuw een 

ronde langs fondsen en sponsoren te gaan. 

 

Aanbevelingen 

• Versterken van werkgroep coaches door verdiepings- en intervisiebijeenkomsten. 

• Het starten van een nieuw scholingstraject. 

• Blijvend investeren in netwerk door gesprekken 

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor de samenwerkende organisaties. 

• Blijven investeren in het organiseren van voorlichting aan organisaties in het speurnetwerk die 

in nauw contact staan met de doelgroep, maar ook aan de doelgroep zelf. 

• Gespreksronde met Rotterdamse politieke partijen voor bewustwording van de problematiek 

van armoede en uitvaren. 

• Campagne dat SamSam ANBI-status heeft en gedoneerd kan worden met teruggave vanuit 

de belastingdienst. 

• Evaluatie werkmethodiek en presentatie aan platformbijeenkomst. 

• Actie op: licentie scholing, deponeren stukken bij officier van justitie en Kamer van 

Koophandel, keurmerk ANBI op de site. 

• Actualiseren van site en folder. 
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Deel 2 Financieel overzicht 

post Overzicht begroting en actueel gemaakt kosten Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking  

          begroting 

       2016/2015 2016 2015 Totaal 

A Organisatiekosten Projectontwikkeling       

1 projectleiderschap, 2 u p/week á € 50,-  1.800 2.100 1.332 1.632 

2 bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  50 165    

3 kosten fondsen werven (5%) van totaalbedrag  100     

4 onkosten bestuur    500 124    

A Subtotaal    2.450 2.389 1.332 1.632 

B Methodiekontwikkeling        

5 Inschakelen expertise voor ontwikkelen werkwijze (protocol,  1.000 1.000 500 500 

  QuickScan, werkinstructieformulieren, contracten)      

6 Methodiek ontwikkeling, aanpassen en verfijnen 500 500 500 500 

7 deskundigheidsbevordering, training en begeleiding van de 9.400 5.782 5.420 1.802 

  coaches/ vrijwilligers         

B Subtotaal    10.900 7.282 6.420 2.802 

C Netwerkontwikkeling en voorlichting       

8 netwerkontwikkeling (gesprekken, organiseren van 1.500 1.015 949 464 

  bijeenkomsten)         

9 voorlichtinsbijeenkomsten (organiseren en geven) 3.500 238 2.913 -349 

C Subtotaal    5.000 1.253 3.862 115 

D Benodigheden         

10 Literatuur     300 75  -225 

11 Laptops/tablets    1.100   -1.100 

12 onkosten vrijwilliger, uitgaande van € 100 per melding 2.000 886 530 -584 

  (bijeenkomsten waar ze bij moeten zijn of naar toe moeten,      

  gesprekken met speurnetwerk, huiskamerbijeenkomsten,      

  gesprekken met families, contacten netwerk milde      

  ondernemers, bemiddelen naar maatschappelijke       

  organisaties)         

D Subtotaal    3.400 961 530 -1.909 

E Communicatie         

13 website bouwen, onderhouden en hosten  800 258 38 -504 

14 onderhoud netwerk, overleg met bestuur en organisaties 2.000 277 150 -1.573 

15 persberichten (4x per jaar)   350 15  -335 

E Subtotaal    3.150 550 188 -2.412 

F Voorlichtingsmaterialen        

16 
informatiebrochures van notariseen, over rouwverwerking 
etc. 100   -100 

17 flyers ontwerpen en drukken (info voor nabestaanden) 1.100 238  -862 

F Subtotaal    1.200 238 0 -962 

G Kantoorkosten         

18 bijeenkomsten van SamSam met coaches, bestuur, platform 1.500 1.272 921 693 

G Subtotaal    1.500 1.272 921 693 

H Onvoorzien         

19 Onvoorzien    1.000 1.022 0 22 

H Subtotaal    1.000 1.022 0 22 

I Totaal         28.600 14.967 13.253 -380 
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Uitgaven: Toelichting op de begroting  

Post Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

  2016/2015 2016 2015 Totaal 

A Organisatiekosten Projectontwikkeling     

1 projectleiderschap, 2 u p/week à € 50,- 1.800 2.100 1.332 1.632 

2 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 50 165 -   

3 fondsenwerving  100 - -   

4 onkosten bestuur 500 124 -   

A Subtotaal 2.450 2.389 1.332 1.632 

  

1 

 

Kostenpost projectleiderschap is hoger omdat de positie van de beide projectleiders (Rotterdam en Delft) te kwetsbaar bleek 

(uitval door ziekte, verhuizing, werk) en naast de projectleiders teamleiders zijn aangesteld. De teamleiders bewaken in de 

organisatie de voortgang van de activiteiten en ook de handhaving van het ontwikkelde juridisch kader in de praktijk. 

 

2 

 

De kosten voor de noodzakelijke bedrijfsaansprakelijheidsverzekering zijn hoger dan verwacht. 

 

 

Post Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

  2016/2015 2016 2015 Totaal 

B Methodiekontwikkeling     

5 

Inschakelen expertise voor ontwikkelen werkwijze 

(protocol, QuickScan, werkinstructieformulieren, 

contracten) 

1.000 1.000 500 500 

6 Methodiekontwikkeling, aanpassen en verfijnen 500 500 500 500 

7 
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, 

scholing/begeleiding coaches, (intervisie) 
9.400 5.782 5.420 1.802 

B Subtotaal 10.900 7.282 6.420 2.802 

     

5 

 

Kostenpost is hoger omdat voor het verduurzamen van en ten behoeve van een verdienmodel voor SamSam is gezocht naar 

deskundigen uit verschillende organisaties: financieel adviesbureau, brancheorganisatie, bureau voor bedrijfsontwikkeling. 

Voor het door ontwikkelen van de methodiek zijn extra kosten gemaakt door het inschakelen van een juridisch adviseur. 

 

7  
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Kostenpost is hoger dan de twee scholingstrajecten voor de coaches. Want naast deze twee scholingstrajecten voor nieuwe 

vrijwilligers (bekostigd door de Stichting Bevordering van Volkskracht) zijn extra kosten zijn gemaakt voor de organisatie van 

een ‘Inspiratiedag’ en voor bevordering van deskundigheid voor de totale organisatie (gecertificeerde uitvaartcoaches, 

bestuur, team- en projectleiders). 

 

 

Post Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

  2016/2015 2016 2015 Totaal 

C Netwerkontwikkeling en voorlichting     

8 
netwerkontwikkeling (gesprekken, organiseren van 

bijeenkomsten) 
1.500 1.015 949 464 

9 Voorlichtingbijeenkomsten (organiseren en geven) 3.500 238 2.913 -349 

C Subtotaal 5.000 1.253 3.862 115 

 

8 

 

Vanwege het groeiende aantal meldingen bleek het noodzakelijk op stap te gaan naar meer nieuwe partners voor het 

netwerk van samenwerkende organisaties. De kosten overstijgen de inschatting op de begroting omdat er meer is 

geïnvesteerd in netwerkontwikkeling in de vorm van persoonlijke gesprekken dan beoogd. 

 

9 

 

Is minder dan verwacht, vanwege de keuze in 2016 geen “levendige beurs over de dood” te organiseren in De 

Kristal. Zodoende tijd te winnen en ruimte te scheppen voor in behandeling nemen van meldingen. 

 

 

Post 

 

Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten 

 

Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

 

 

 

 
2016/2015 2016 2015 Totaal 

D Benodigdheden     

10 Literatuur 300 75  --225 

11 Laptops/tablets 1.100   -1.100 

12 

Onkosten vrijwilliger, uitgaande van € 100 per 

melding (bijeenkomsten waar ze bij moeten zijn of 

naar toe moeten, gesprekken met speurnetwerk, 

huiskamerbijeenkomsten, etc.) 

2000 886 530 -584 

D Subtotaal 3.400 961 530 -1.909 

 

12  
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Blijkt ondanks de verdubbeling van het aantal meldingen lager. De reden is dat de vrijwilligers voor hun inzet voor SamSam 

de onkostenvergoeding die staat voor hun activiteiten blijkt nu, erg vaak niet declareren. 

 

 

Post 

 

Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten 

 

Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

  2016/2015 2016 2015 Totaal 

E Communicatie     

13 Website bouwen, onderhouden en hosten 800 258 38 -504 

14 
Onderhoud netwerk, overleg met bestuur en 

organisaties 
2.000 277 150 -1.573 

15 Persberichten (4x per jaar) 350 15  -335 

E Subtotaal 3.150 550 188 -2.412 

      

13 

14 

15 

 

Lager omdat er nog geen vernieuwing is van de website. Pas nu eind 2016 een onderliggend communicatieplan 

klaar is, starten we in 2017. 
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Post 

 

Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten 

 

Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

 
 

 
2016/2015 2016 2015 Totaal 

F Voorlichtingsmaterialen     

16 
Informatiebrochure van notarissen over 

rouwverwerking etc. 
100   -100 

17 Flyers ontwerpen en drukken (info nabestaanden) 1.100 238  -862 

F Subtotaal 1.200 238  -962 

 

16 

17 

 

Lager omdat er nog geen vernieuwing is van de website. Pas nu eind 2016 een onderliggend communicatieplan 

klaar is, starten we in 2017. 

 

 

Post 

 

Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten 

 

Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

 
 

 
2016/2015 2016 2015 Totaal 

G Kantoorkosten     

18 
Bijeenkomsten van SamSam met coaches, bestuur, 

platform 
1.500 1.272 921 693 

G Subtotaal 1.500 1.272 921 693 

 

18 

 

Kantoorkosten zijn hoger omdat daarin de post ‘ baten en giften vanuit het netwerk’ is verwerkt. Deze bijdrage 

is als kosten opgenomen in de oorspronkelijke begroting maar in natura onder sponsoring binnen gekomen via 

Verburgh Backoffice en Advies te capelle aan den IJssel. Dit kantoor geeft SamSam om-niet ruimte voor het 

houden van kantoor en werkbijeenkomsten van coaches, trainers en bestuur.  
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Post 

 

Overzicht begroting en actueel gemaakte kosten 

 

Begroting Totaal jaar Totaal jaar Afwijking begroting 

 
 

 
2016/2015 2016 2015 Totaal 

H Onvoorzien     

19 Onvoorzien 1.000 1.022  22 

H Subtotaal 1.000 1.022  22 

 

19 

 

Onvoorzien bestaat uit een statutenwijziging (op verzoek van een fonds is een zin opgenomen die stelt dat bij 

opheffing van SamSam de baten gaan naar een soortgelijke stichting). Daarnaast is om verschillende redenen 

discontinuïteit ontstaan in de financiële administratie en bleek het nodig voor de boekhouding van SamSam 

iemand aan te trekken die als professional voor het werk een factuur heeft mogen sturen.  

 

  

I Totaal 28.600 14.967 13.253 -380 
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Inkomsten  

Sint Laurensfonds; Sint Laurensfonds heeft onze aanvraag in 2014 gehonoreerd met een toezegging 

van € 7.500 en een voorschot van € 5.000. In 2015 werd overgemaakt € 2500 na onze eindrapportage 

ter verantwoording te hebben ontvangen. In november 2015 werd onze aanvraag gehonoreerd met € 

7.500 en overgemaakt in april 2016. Voor Laurens ligt de focus voor fondsverstrekking bij de 

organisatiekosten projectontwikkeling, methodiek- en netwerkontwikkeling. 

Stichting Het R.C. Maagdenhuis / Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms; Stichting Het R.C. 

Maagdenhuis / Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft op ons verzoek voor een bijdrage in 

2014 toegezegd en in 2015 € 5.000 overgemaakt. Daarnaast op ons verzoek om een bijdrage in 

november 2015, € 5.000 toegezegd met de voorwaarde dat in 2016 een verdienmodel en 

communicatieplan is ontwikkeld.  

Stichting Bevordering van Volkskracht; De Stichting Bevordering van Volkskracht droeg bij aan de 

ontwikkeling en uitvoering van de scholing van vrijwilligers tot coaches van SamSam in de vorm van 

een opleidingstraject in 2015 en 2016 gekoppeld aan een opleiding tot trainer van coaches in 2016. In 

totaal € 10.000. 

Het Armoedefonds: Het Armoedefonds heeft op onze aanvraag in november 2015 € 2.500 gedoneerd 

in januari 2016 voor de organisatie van informatiemiddagen en ten behoeve van netwerkontwikkeling 

en voorlichting in 2015.  

Gemeente Rotterdam heeft in het kader van de actie Opzomer-Mee een subsidie gegeven van 

€ 175,00. 

Netwerk: Humanitas heeft in 2015 een donatie gegeven van € 100,00 en Palliatieve Zorg Rotterdam 

en Omstreken heeft in 2016 een donatie gegeven van € 135,00. 

Overige schenkingen; er is in 2015 een eerste schenking gedaan door een particulier van 50 euro en 

in 2016 van 10 euro. 

Er zijn in 2015 en 2016 giften gedaan vanuit het samenwerkend netwerk: voor het gebruik van ruimte 

en andere faciliteiten is gedoneerd door Buurtwerk, WONIO, Verburgh Advies en Backoffice, CVU-

Yarden en andere kleinere organisaties. Voor professioneel advies is gedeeltelijk) kosteloos een 

beroep gedaan op organisaties uit ons netwerk. Het gaat om een jurist, financieel adviseur, adviseur 

fondsenwerving, adviseur brancheorganisatie, communicatiedeskundige, boekhouder en notaris. 

Deze bijdragen zijn als kosten opgenomen in de oorspronkelijke begroting maar in natura onder 

sponsoring binnen gekomen 

Eigen bijdrage van SamSam; de professionaliteit van onze vrijwilligers is kosteloos en in uren 

omgerekend de eigen bijdrage. Het gaat om het werk van de twee projectleiders in Rotterdam en Delft 

en drie teamleiders, onderhoud en ontwikkeling website en pr-activiteiten.  



 
 

31 

 

 Dekkingsplan 

Post Overzicht kosten en inkomsten 
dekkingsplan 

Totaal 
jaren 

Bedrag 
dekking 

Naam 

  

TOTAAL 

 

2015 
en 

2016 

  

Fondsen/Sponsoren/Subsidies 

A 

   1.500 Sint Laurensfonds 

   2.221 SamSam eigen bijdrage 

A Subtotaal  3.721   

B 

   7.500 Stichting Bevordering van Volkskracht 

   1.789 Sint Laurensfonds 

   2.250 Baten en giften uit netwerk1 

   859 Stichting Het R.C. Maagdenhuis/Stichting 
Brentano's Steun des Ouderdoms 

   1.304 Het Armoedefonds 

B Subtotaal 13.702   

C 

   2.000 Baten en giften uit netwerk1 

   2.169 Sint Laurensfonds 

   946 Het Armoedefonds 

C Subtotaal 5.115   

D 

   175 Subsidie Gemeente Rotterdam 

   250 Baten en giften uit netwerk1 

   1.066 Sint Laurensfonds 

D Subtotaal 1.491   

E 

   738 Sint Laurensfonds 

E Subtotaal 738   

F 

   238 Sint Laurensfonds 

F Subtotaal 238   

G 

   1.493 Eigen bijdrage SamSam 

   700 Baten en giften uit netwerk2 

                                                   
1 Deze bijdrage zijn als kosten opgenomen in de oorspronkelijke begroting maar in natura onder sponsoring binnen gekomen. 

 
2 Deze bijdrage zijn als kosten opgenomen in de oorspronkelijke begroting maar in natura onder sponsoring binnen gekomen.  
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G Subtotaal 2.193   

H 

   772 Donaties 

   250 Het Armoedefonds 

H Subtotaal 1.022   

I Totaal 28.220 28.220  
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Communicatieplan 

SamSam uitvaartcoaching 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Stichting SamSam Uitvaartcoaching 

06 – 50 40 1860      

info@samsamuitvaartcoaching.nl    

http://www.samsamuitvaartcoaching.nl 

  

mailto:info@samsamuitvaartcoaching.nl
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Vrijwilligersorganisatie SamSam Uitvaartcoaching bestaat sinds 2013. Aanvankelijk richtte de stichting 

zich op doelgroepen binnen de deelgemeente Prins Alexander-Rotterdam. Inmiddels is het 

werkgebied uitgebreid tot heel Rotterdam, Delft, Capelle - en Krimpen aan den IJssel en Nissewaard. 

De afgelopen twee jaar zijn dertien vrijwilligers opgeleid en gecertificeerd middels een scholingstraject 

en is driemaal een ‘Levendige beurs over de dood’ georganiseerd. Dat is enerzijds een 

informatiemiddag om het gesprek over de dood te stimuleren en anderzijds een netwerkmiddag voor 

betrokken organisaties. Per evenement bezochten 125 mensen de middag en namen gemiddeld 20 

organisaties deel.  

 

Communicatiedoelstelling conform statuten 

SamSam Uitvaartcoaching heeft in de statuten communicatiedoelstellingen geformuleerd: 

 

• De stichting heeft als doel om mensen die weinig financiële middelen tot hun beschikking 

hebben en met het overlijden van een geliefde worden geconfronteerd, de weg te wijzen om 

op eigen kracht de uitvaart te regelen, zodat zij als nabestaanden een (nog grotere) 

schuldenlast kunnen voorkomen. 

 

• De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 

a. De opzet van een platform van betrokken organisaties.  
Conclusie netwerkbijeenkomst 27 maart 2014: 
Er is een informatiekloof tussen organisaties. Gedeelde visie van de organisaties in het 
veld van welzijn, zorg en uitvaren, is om met elkaar een constructieve keten van 
samenwerking te ontwikkelen waarin ruimte is voor ontmoeting en het uitwisselen en delen 
van kennis met als doel elkaars dienstverlening te versterken naar de doelgroep toe.   

 
b. Het werven en trainen van coaches die op vrijwillige basis nabestaanden de weg 

kunnen wijzen. 
Coaches onderhouden de warme contacten met organisaties en zoeken actief naar nieuwe 
organisaties om voorlichting te geven over SamSam. Daarnaast geven de coaches aan 
organisaties of groepen mensen uit de doelgroep informatie over valkuilen en regelgeving 
bij afwikkelen van een overlijden met als doel schulden te voorkomen. 

 
c. Het geven van informatie aan de doelgroep (mensen met een smalle beurs) alsmede 

aan de intermediairs van de doelgroep.  
SamSam is een nieuw initiatief en is uniek. Er is weinig bekendheid met de inhoud van het 
werk van de coaches. Het is in deze fase belangrijk het werk van SamSam scherp omlijnd 
te communiceren en onafhankelijk van andere organisaties, zodat een duidelijke 
herkenbaarheid ontstaat. 

 

Doelgroepen – zie Huishoudelijk Reglement 

Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met: 

 

• Donateurs, fondsen en subsidiegevers 

• Organisaties in het netwerk van SamSam 

• De speurders in het veld 

• De doelgroep in de breedste zin van het woord 
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• De media 

In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat de besluitvorming - over welke informatie hoe naar 

buiten gaat - bij het bestuur ligt. Bestuur ondersteunt en faciliteert daartoe het maken en uitvoeren van 

een communicatieplan. 

 

Externe communicatie 

Om het bestaan van SamSam Uitvaartcoaching uit te dragen worden diverse communicatiemiddelen 

benut: 

 

• Website 
De website van SamSam uitvaartcoaching wordt in 2017 geactualiseerd. De eerste opzet is 
gericht op intermediairs. In de toekomst wordt de site ook meer gericht op de doelgroep zelf. 
De site moet snel inzicht geven in de mogelijkheden die SamSam biedt. De geboden 
informatie is interessant voor mensen die op zoek zijn naar ondersteuning, maar biedt 
tegelijkertijd ook informatie bieden aan professionals, zodat die binnen hun eigen werkgebied 
kunnen doorverwijzen naar SamSam. 
 

• Facebook 
Het streven is om voor de facebookpagina meer volgers te realiseren en daarmee het werk 
van SamSam breder uit te dragen. Deze pagina wordt actief onderhouden en bevat berichten 
over de activiteiten van SamSam en het inhoudelijke werk van SamSam, zoals beschreven in 
de folder en in de functieomschrijving van de coaches: samen met familie de situatie 
inschatten met als doel valkuilen te signaleren of wat te doen bij schulden van de overledene, 
ondersteunen bij aanvraag bijzondere bijstand en doen van aangifte. Ondersteunen bij het 
maken van een codicil, adressenlijst en bij de administratieve afwikkeling van een overlijden. 
Om continuïteit en eenduidigheid in berichtgeving te behouden wordt een werkgroep 
gevormd, die erop toeziet dat berichtgeving plaatsvindt binnen vastgestelde kaders zoals, 
huisstijl, toonzetting en thema’s.  

 

• Folder 
Zodra de nieuwe website gerealiseerd is, wordt de folder aangepast in dezelfde stijl. De 
primaire doelgroep voor de folder zijn de mensen die voor de afwikkeling van een overlijden 
komen te staan. Daarnaast is de folders voor de intermediairs die in contact staan met de 
doelgroep. Wordt verspreid via de samenwerkingspartners van SamSam.  

 

• Free publicity 
Standaard kopij aanleveren met algemene informatie over bijvoorbeeld een voorlichting die 
SamSam organiseert om gratis te laten plaatsen in diverse media zoals huis-aan-huis bladen, 
wijkbladen, gebiedsgidsen, en tijdschriften.  
Actie: standaard artikel schrijven (afgeleide van website/ foldertekst) 

 

• Betaalde publicity 
Indien er financieel voldoende ruimte is kan overwogen worden om ook kopij betaald te 
plaatsen in diverse media. Denk daarbij aan: Afscheidswijzer, Voor nu en later, Geefgeldgids, 
Geef om uw regio.  
Actie: onderzoek naar de mogelijkheden en kosten. 
 



 

BIJLAGE 1 
 

4 

 

• Het geven van voorlichting en informatie 3 
Ter ondersteuning van het vergroten van de naamsbekendheid en uitbreiding van het 
werkgebied wil de stichting actief naar buiten treden. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op 
(uitvaart)beurzen, informatiemarkten, netwerkbijeenkomsten en bijeenkomsten van 
armoedeplatforms bijwonen. Daarnaast aan welzijns-, vrijwilligers- en zorgorganisaties actief 
aanbieden om presentaties over SamSam te geven. Door daar een vrijwillige bijdrage of vast 
bedrag voor te vragen, genereert SamSam ook inkomsten.  
Het voeren van individuele netwerkgesprekken met professionals en vrijwilligers uit 
organisaties die in contact staan met de doelgroep.  

 

• Beurs/themadag 
Regelmatig organiseert SamSam een thema/beursdag. Doel daarvan is om het taboe rond de 
dood te doorbreken en verschillende thema’s bespreekbaar te maken: sterven, rouw, rituelen, 
regelgeving en financiën. Daarnaast heeft het als doel de organisaties in een gebied die 
rondom het thema dood actief zijn, te laten netwerken om de samenwerking te 
vergemakkelijken. Sprekers en exposanten worden uitgenodigd die (zo mogelijk ook 
financieel) een bijdrage leveren aan deze bijeenkomsten.  

 

• Huiskamergesprekken 
De uitvaartcoaches promoten de mogelijkheid om huiskamergesprekken te houden. In kleine 
thuis-bijeenkomsten krijgen mensen informatie over regelgeving en valkuilen rond de 
afwikkeling van een overlijden om schulden te voorkomen. 

 

• Informatie via de telefoon 
Telefonische beschikbaarheid is belangrijk. Een/derde van de meldingen is mogelijk af te 
handelen via de telefoon.  

 

• Scholing & Werving 
Jaarlijks worden nieuwe uitvaartcoaches opgeleid. De werving van nieuwe uitvaartcoaches 
wordt gedaan via een advertentie in sociale media en lokale bladen. Voor belangstellenden 
wordt een infobijeenkomst georganiseerd. Daarna volgt een individueel informatiegesprek. De 
vacature kan ook permanent geplaatst worden in de Vrijwilligersvacaturebank Rotterdam en 
zo nodig ook in andere steden. Daarin wordt verwezen naar de website voor meer informatie 
en de eerstvolgende infobijeenkomst. 

 

• Ambassadeurs 
De vrijwilligers en uitvaartcoaches treden actief naar buiten als ambassadeur voor SamSam 
uitvaartcoaching. In eigen kring en bij netwerkgesprekken dragen zij het werk van de stichting 
uit en benutten kansen om een presentatie te laten geven over het werk van SamSam. 
Gesprekken die zij gehouden hebben en nieuwe contacten die dit oplevert worden 
geregistreerd, zodat gemonitord wordt welke netwerkmogelijkheden er zijn om opeen later 
moment eventueel te benutten. Ook de mensen die geholpen zijn door Samsammers zijn op 
hun beurt ambassadeurs. Zij vertellen in hun netwerk over het werk van de coaches van 
SamSam. 

 

• Netwerken 
Bestuursleden en vrijwilligers van SamSam uitvaartcoaching maken actief gebruik van 
mogelijkheden om het netwerk uit te breiden. Waar mogelijk wordt aangesloten bij relevante 
overleggen van gemeentelijke, landelijke en organisaties op het gebied van welzijn, zorg en 
uitvaren, zoals: het Netwerk Palliatieve Zorg, het Armoedeplatform, 

                                                   
3 In jaarverslagen nemen we op hoe vaak we beogen netwerkbijeenkomsten bij te wonen, netwerkgesprekken te voeren en 

huiskamerbijeenkomsten te organiseren 
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Uitvaartbrancheorganisatie, Kerkelijk Samenwerkingsverbanden, het Landelijk Expertise 
Centrum, Project voor 75-plussers in gemeente Rotterdam. 

 

• Promotie 
Alle bestuursleden en uitvaartcoaches worden voorzien van visitekaartjes en folders. 
Promotiemateriaal ten behoeve van beurzen, informatiemiddagen, voorlichtings- en 
netwerkbijeenkomsten, netwerkgesprekken en huiskamerbijeenkomsten kunnen worden 
aangeschaft als daar voldoende financiële middelen voor zijn. Denk daarbij aan 
beeldmateriaal, banners, naambadges, kraamtafelbekleding, beamer met projectiescherm. 

 

Interne communicatie 

Om een goede kennisuitwisseling en betrokkenheid te onderhouden zijn er regelmatig contact- en 

overlegmomenten: 

 

• Maandelijks werkoverleg van vrijwilligers en uitvaartcoaches. 
Thema’s: bespreken van cases, visieontwikkeling, uitzetten en terugkoppelen  acties, 
opleiding en kennisuitwisseling, intervisie. Van het overleg wordt verslag gemaakt dat wordt 
gedeeld met de vrijwilligers, uitvaartcoaches en bestuursleden.  

 

• Vragen en mededelingen die niet kunnen wachten tot een overlegmoment worden gedeeld via 
de mail of telefonisch (individueel of groepsinformatie). 

 

• Minimaal vier keer paar jaar een bijeenkomst van bestuur. 
Thema’s: visie- en beleidsontwikkeling, fondsenwerving, financiën, landelijke ontwikkeling 
SamSam. De verslagen van deze vergaderingen worden gedeeld met vrijwilligers en 
uitvaartcoaches. De bestuursvergadering is open en kan ook worden bijgewoond door de 
uitvaartcoaches en vrijwilligers.  
 

• Minimaal 1x per jaar wordt een intervisie dag georganiseerd voor bestuur, vrijwilligers en 
uitvaartcoaches. Thema’s: ontwikkelingen SamSam, uitwerken casus, relevante spreker of 
workshop. 
 

• Minimaal 1x per jaar wordt een overleg georganiseerd met het ondersteunend platform van 
SamSam (adviseurs en deskundigen die organisatie van SamSam mede helpen ontwikkelen 
en consolideren). 
 
 

Landelijke ontwikkeling 

Het bestuur van SamSam Uitvaartcoaching stimuleert niet actief, maar houdt vooral niet tegen dat ook 

in andere regio’s een SamSam organisatie wordt vormgegeven. Organisaties die aangeven ook een 

SamSam Uitvaartcoaching te willen realiseren in hun woonplaats wordt scholing aangeboden en zij 

kunnen tegen een vastgestelde vergoeding lesmateriaal en documentatie overnemen.  
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Fondsenwerving 

Om diverse aanvullende activiteiten en samenwerkingsprojecten te kunnen realiseren worden diverse 

fondsen benaderd om een steunbijdrage aan te vragen. SamSam uitvaartcoaching beschikt over een 

ANBI-status en voldoet daarmee aan de voorwaarden voor het indienen van steunaanvragen. Als 

tegenprestatie kunnen de fondsen vermeld worden op de website en ontvangen zij behalve een 

jaarverslag een verslag van de projecten waar zij een bijdrage aan geleverd hebben.  

 

Sponsoren 

Omdat SamSam een ANBI-status heeft, kunnen giften worden afgetrokken. Een kleine campagne 

gaat dienen om particulieren of bedrijven te laten doneren: via de site, de folder en 

informatiebijeenkomsten geven we de optie aan via nalatenschap aan goed doelen te kunnen 

doneren, maar ook rechtstreeks naar aanleiding van een praktische ondersteuning door SamSam 

(mensen die een ruime beurs hebben, zie ook bij: Verdienmodel) 



 

BIJLAGE 2 
 

2 

 

 

 


