Premium

Het is dit jaar alle hens aan dek in de
uitvaartbranche: ’Meer uitvaarten, corona is de
oorzaak’

Het is alle hens aan dek in de uitvaartbranche om ervoor te zorgen dat het voor nabestaanden goed
geregeld wordt.
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De meeste uitvaartorganisaties in de IJmond hebben ’aanzienlijk meer’
uitvaarten mogen verzorgen. En het is nog steeds harder werken dan
voorgaande jaren. ,,Het ligt voor de hand dat corona de oorzaak is”,
aldus Alexandra Howard, directeur Uitvaartverzorging IJmond.
Het blijft onduidelijk of het aantal overledenen in 2020 altijd aan covid-19
te wijten is, maar dat het op de negen locaties van Uitvaartverzorging
IJmond erg druk is, is een gegeven. „Alle medewerkers zetten zich ondanks

de drukte volledig in. Binnen de coronamaatregelen en -beperkingen
organiseren we een zo’n mooi mogelijke uitvaart.”
Bij Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg in en rondom Velsen is het ook
flink aanpoten. „Het is vooral de laatste maanden aanzienlijk drukker dan
normaal”, weet Loeters. „Ik geloof dat iedereen in onze branche het
behoorlijk druk heeft.”
Tragedie
Haar collega Johan Jonker van Monuta Jonker & Rengers herkent die
drukte niet. „Het blijft een tragedie als mensen overlijden”, vertelt de
uitvaartverzorger, die onder meer in IJmuiden werkzaam is. „Maar wij
hebben het nu niet drukker. In februari sprak ik collega’s in het zuiden van
het land. Zij kregen toen een enorme druk op het werk. Wij hebben geen
extreme toename.”
De uitvaartbranche ontkomt niet aan de vele coronarestricties. Jonker: „Het
was vooral wennen. Als je grote uitvaarten gewend bent en je krijgt
plotseling te horen dat er maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn en
dat er geen condoleance na afloop is, dan is dat een enorme ontzetting.”
Flexibel
Howard: „De stevige maatregelen hebben een beroep gedaan op het
aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van onze medewerkers. Alle
medewerkers, van de drukkerij en de rouwautochauffeurs tot de gastdames
en -heren en uitvaartbegeleiders, hebben de schouders eronder gezet. Het is
alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat het voor nabestaanden goed
geregeld wordt.”
Door de coronamaatregelen zijn de uitvaarten kleiner geworden. Soms was
dat een gemis, maar vaak ook niet. „Van nabestaanden kregen we
regelmatig terug dat het met dertig mensen zoveel warmer en intiemer
was”, zegt Howard.
Loeters merkt dat ook: „Sommige families vonden het jammer met minder
mensen. Anderen vonden het juist intiem. Mensen vertelden spontaan iets
over een overledene. Dat kan niet als er vaste sprekers zijn.” Jonker: „Meer
is niet altijd beter. Het geeft mensen de gelegenheid om te besluiten: Met
wie vind ik het écht belangrijk om samen te zijn.”

