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ANITA (56) “Mercedes is mijn passie. Het liefst zou ik in een kist
in de vorm van een Mercedes gecremeerd willen worden.”

BOËLLE (8) “Ik wil herinnerd worden als een aardig, stout,
ondeugend, lief meisje dat goed kon ontwerpen.”

JAN (69) “Het materialisme heeft mij verslagen, maar ik heb er
heel veel voor teruggekregen. Daarom wil ik herinnerd worden als
iemand die niet de handdoek in de ring heeft gegooid.”

VICTORIA (65) “Ik wil worden herinnerd aan de kennis die ik
deel binnen de Ghanese gemeenschap. Wie rood draagt op een
begrafenis laat zijn betrokkenheid bij de overledene zien.”

YASMINA (23) “Herinner mij als een sterke vrouw waar je altijd op
kunt rekenen. Ik ontvang bezoek met thee en open armen.”
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PANDIT SHANKAR (47) “Mijn vader en grootvader waren ook
priester. Ik hoop te worden herinnerd als iemand die deze roeping
op een krachtige manier invult.”

STEVEN (43) “Ik ben een familieman die houdt van een biertje.
Zo hoop ik ook herinnerd te worden. Mijn afscheid moet echt een
happening zijn met drank en bier.”

Doodgewoon herinneren
Hoe wilt u herinnerd worden na uw dood? En wat staat er dan symbool voor die
herinnering? We vroegen het tien mensen. Naast hun verhalen, blikken we in dit
Klantverslag ook terug op 2015. Wat hebben wij voor u gedaan? Wat ging er goed dit jaar?
Maar ook: wat kan beter? Dit Klantverslag is onze verantwoording aan u.

RON (57) “Mijn lievelingsschilderij is Follow the sun, dat
symboliseert bevrijding. Ik wil herinnerd worden als iemand met
een positieve instelling.”

WENDY (39) “Ik hoop dat mijn dochters na mijn dood mij in
zichzelf terugzien als ze in de spiegel kijken.”

Klantverslag over 2015
Zo doen we dat

Bij Yarden

Voor iedereen is de herinnering anders
In dit Klantjaarverslag vertellen mensen hoe zij
na hun dood herinnerd willen worden. Velen zijn
daarmee bezig en zoeken naar symbolen die
hun leven en dood betekenis geven, ook voor
de nabestaanden. Begrijpelijk. Tot voor kort
verzorgden kerken de rituelen en symbolen die
troost en houvast gaven bij het herdenken van
de overledene. Nu het kerkbezoek steeds verder
afneemt, zoeken wij zelf herkenningspunten en
rituelen.
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Verder leven in herinnering
Voor mij geldt: zo lang mijn dierbaren mij
herinneren, leef ik voort. Ik zie het leven als
een vicieuze cirkel, zoals water dat steeds weer
een andere verschijningsvorm aanneemt. Soms
is het tastbaar, dan weer zijn het wolken om
vervolgens als sneeuw terug op aarde te komen.

Luisteren20

Geef het leven door
In water zit ook veel leven. Op mijn uitvaart zal
mijn vrouw het gedicht Song for the salmon,
geschreven door de dichter David Whyte,
voordragen. De zalm die vanuit de zee de rivier
op zwemt om z’n eieren te leggen en vervolgens
te sterven. Zo geef je het leven door.

Doodgewoon herinneren

Omarm het leven én de dood
Ik hoop dat mijn motto ‘Leef het leven’ op
mijn uitvaart door de aanwezigen geëerd
wordt. Laat het een vrolijke boel worden,
want ik vind de dood niet beangstigend.
Als je het leven én de dood omarmt, is
het een onderdeel van je leven en kun je
makkelijker loslaten.
Hulp bij de zoektocht
Wij zien het als onze maatschappelijke
opdracht om iedereen te helpen en
ondersteunen bij de zoektocht naar
symbolen die ervoor zorgen dat je
herinnerd blijft. Yarden Vereniging geeft
onder meer voorlichting en brengt
bewustwording op gang via verschillende
bijeenkomsten, workshops, gespreksgroepen
en veel meer. Voor jong en oud.
Een goed afscheid helpt je verder
Ook vinden wij nazorg voor nabestaanden erg
belangrijk. Want na een goede uitvaart begint de
rouwverwerking en de weg naar een leven dat
– als het goed is – vol zit met mooie herinneringen
aan de overledene.
Derck van der Vegte,
Voorzitter Yarden Vereniging
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Hier geloven wij in
Een goed afscheid helpt je verder. Daar zijn we van overtuigd. Maar hoe
gaven wij hier in 2015 handen en voeten aan?

Een goed afscheid
helpt je verder als...

Voor iedereen
bereikbaar

Tien persoonlijke verhalen

➊ Je bent voor- ➋ De uitvaart volledig recht
bereid op het
levenseinde

“Ik hoop dat op mijn
uitvaart mijn motto
‘Leef het leven’
geëerd wordt.”

➌ Het de nabestaanden
tot steun is in
de verwerking van
hun verlies

VISIE

Onze kijk op
de wereld

Ons gedrag

INTERNE
WAARDEN
Onze verantwoording
Een goed afscheid helpt je verder.
Dat is onze belofte aan u. Maar
maken wij deze belofte ook waar?
In dit klantverslag spelen we open
kaart. Wat ging er goed in 2015?
Wat hadden we beter moeten doen?
En wat is onze toegevoegde waarde?
Dit verslag is onze verantwoording
aan u.

Vanuit haar maatschappelijke
functie maakt Yarden een
goed en waardig afscheid
bereikbaar voor iedereen.

doet aan jouw (culturele)
wensen

Professioneel
Betrokken
Waardetoevoegend

MISSIE

Welke rol willen wij
spelen in het leven
van onze klanten

Rekening houdend met
ieders cultuur, religie
en achtergrond.

Onze mentaliteit,
hoe pakken wij de
zaken aan

EXTERNE
WAARDEN
Persoonlijker
Helpend
Inspirerend

5
5

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

In de media

Yarden haalt de pers

Leest u mee?
We kregen veel media-aandacht afgelopen jaar. Onder meer voor onze
organisatorische beslissingen, onze vernieuwende initiatieven en een
helpende hand richting onze zuiderburen.

Een greep uit het nieuws over ons in 2015
Duurzaamheid
centraal
Onze natuurbegraafplaats
op Begraafplaats en
Crematorium IJsselhof
in Gouda wordt geopend.
Hiermee is de eerste
natuurbegraafplaats in
de Randstad een feit.

We stellen ons crematorium in
Oosterhout ter beschikking
voor nabestaanden en ondernemers uit België. Dit in
verband met de groeiende
vraag naar crematies en
gebrek aan capaciteit bij
onze zuiderburen.

Rouwverlof
bij Yarden

Voorlichting
met olifanten

Wij leggen de regie bij onze
eigen medewerkers en laten
ze zelf bepalen wanneer ze na
het verlies van een partner
weer aan het werk gaan. In
veel CAO’s staan daar slechts
tien werkdagen voor.

Basisschoolleerlingen maken
dankzij ons op een bijzondere
manier kennis met de dood en
afscheid nemen. Met een
onderwijsproject rond rouw en
olifanten toeren we langs
Nederlandse dierentuinen.

Overzicht 2015

Herinner mij als iemand die...

“...zijn roeping als
priester op een krachtige
manier invult”

Hier leest u door het
hele Klantverslag de
meest opmerkelijke
nieuwsfeiten over ons.

Brand Slangenburg

PANDIT SHANKAR (47)
“Ik ben in India geboren in de traditie van de Brahmanen, waar
kennis van vader op zoon wordt doorgegeven. Pandit betekent
zoiets als ‘wijze’ of ‘filosoof’. De elementen ether, lucht, vuur,
water en aarde worden door ons enorm vereerd. Alles wordt
hiervan gemaakt: planten, dieren, aarde, objecten en personen.
Iedereen is één familie zeggen we daarom ook. De kumbha,

Buren helpen elkaar

een typische Indiase pot, verenigt de elementen en wordt gebruikt bij het bidden. Elke ochtend verricht ik een ritueel in de
hindoetempel waarbij ik vraag om voorspoed, gezondheid en
welzijn. Wie anders over God denkt of zelfs helemaal niet gelooft,
is ook welkom bij ons. Mensen met andere ideeën respect geven,
daar gaat het om. Het geeft me voldoening om te kunnen helpen.”

Een technisch mankement zorgde in de oveninstallatie van crematorium Slangenburg in Doetinchem voor brand. De evacuatie en
het blussen verliepen volgens procedures: snel en ordelijk. Vanzelfsprekend is veel aandacht besteed aan goede nazorg richting de
familie, die zich tijdens de brand in de ovenruimte bevond.

Vooraankondiging fusie
De Coöperatieve Vereniging Gooische
Uitvaartverzorging (GUV) en Yarden Vereniging
gaven in 2015 aan te gaan fuseren. De fusie is
inmiddels formeel bekrachtigd en biedt
voordelen voor beide organisaties.
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Herinner mij als iemand die...

“...de handdoek niet
in de ring gooit”

“...een lieve moeder is
voor haar tweeling”

JAN (69)
“Door een aantal zakelijke tegenslagen ben ik in materialistische
zin veel kwijtgeraakt. Dat veranderde me niet ten slechte, maar
het was wel hard. Wie altijd geld in overvloed heeft, is gewend
om op een bepaalde manier naar dingen te kijken. Mijn leven
kreeg in één klap een andere wending en die periode werd ik
teruggeworpen op andere waarden. Ik ging dingen beter zien.

WENDY (39)
Daar heb ik veel voor teruggekregen. Zo zag ik de relatie met mijn
kinderen opeens in een ander daglicht. Het ligt mij nu na aan het
hart dat ik na mijn dood vier prachtige dochters achterlaat. We
hebben elkaar in moeilijke tijden gesteund en ons gezin heeft het
kunnen bolwerken. Nu hebben we een sterkere band. Daarom ben
ik blij dat ik toen niet de handdoek in de ring heb gegooid.”

“Mijn hele leven heb ik geprobeerd mezelf zichtbaar te maken.
Letterlijk, op een podium als zangeres. Ook als schrijver en als
kunstenares. Zo wilde ik ook herinnerd worden: als een creatieve
vrouw die het allerbeste in zichzelf naar boven haalde. Totdat
bijna twee jaar geleden alles veranderde: ik werd moeder van een
tweeling. Ik zou het een enorme eer vinden als ik na mijn dood

gewoon herinnerd word als een lieve mama die het allerbeste voor
haar kinderen wenste. Ik hoop dat mijn dochters mij elke dag in
zichzelf herkennen als ze in de spiegel kijken. Zelf ben ik als baby
geadopteerd uit Indonesië en heb ik dat gevoel van herkenning
nooit gehad.”

Taboes doorbreken

Adelheid Roosen maakt van lood eremetaal

Het verhaal achter de campagne

Geweldige reactie
van Adelheid Roosen!
Zo ga je om met kritiek.

Wat vond u van onze indringende campagne over de
dood met Adelheid Roosen? We kregen veel reacties:
van ‘prachtig’ tot ‘vreselijk’. Opvallend was-ie in ieder
geval. En onbedoeld vielen we er zelfs mee in de
prijzen.

‘Mam begraven, mam cremeren? Mam
had Alzheimer en wist zich geen wens
meer te herinneren,’ zo begint actrice
en theatermaakster Adelheid Roosen de
tv-reclame. Roosen ervaarde zelf hoe
belangrijk het is om te weten wat de
persoonlijke wensen van een dierbare
zijn om op een goede manier afscheid
te kunnen nemen. Haar persoonlijke
verhaal en ervaring als mantelzorger
voorafgaand aan de dood van haar
moeder, staan dan ook centraal in
onze campagne.
Ons doel is om de dood bespreekbaar
te maken en mensen in Nederland
op te roepen na te denken over hun
uitvaartwensen. Daarbij zeggen wij:
praat erover met uw dierbaren, leg uw
wensen vast. Voor Adelheid, die het
concept voor de campagne zelf heeft
ontwikkeld, was het belangrijk om haar
vertelling te laten afspelen te midden
van verschillende culturen, zodat het
een afspiegeling zou vormen van de
Nederlandse samenleving.

Bekijk de lange versie
van onze commercial
door deze QR-code te
scannen.

Loden Leeuw
Voor haar optreden in de reclame ontving Roosen de Loden Leeuw voor meest
irritante BN’er in een tv-commercial.
Ze kreeg 46 procent van de stemmen.
Voor ons een signaal dat praten over de
dood nog steeds een beladen onderwerp
is. Wij kozen voor een minder gepolijste
manier om onze boodschap uit te
dragen. En zoals verwacht zorgde die
voor heftige reacties. Roosens verhaal
is persoonlijk, echt en herkenbaar.
Iedereen kan te maken krijgen met een
dierbare van wie je de uitvaartwensen
niet kent. Met als mogelijk gevolg dat
de verwerking van het verlies extra
zwaar wordt. Want: ‘Heb ik het wel
goed gedaan?’ Als Yarden zijn wij
dagelijks bezig mensen bewust te
maken van het belang om hun uitvaartwensen vast te leggen. We zijn blij dat
de Reclame Code Commissie oordeelde
dat de commercial niet de grens van
het toelaatbare heeft overschreden. De
klachten en het verzoek om de commercial van tv te halen, werden afgewezen.

#radartv #lodenleeuw

Die reclames van
@yarden_uitvaart moeten
ze gewoon verbieden, wat
een depressieve reclame,
waanzin.

De Loden Leeuw voor dit
achterlijke spotje, en volkomen
terecht. Haal van de buis die
‘reclame’, heel Nederland walgt
er van.

Ik vind het wel een mooi filmpje
ik zal wel anders tegen dingen
aankijken. Ook heb ik filmpje
gezien hoe Adelheid met haar
demente moeder omging, diepe
respect! Mijn moeder is ook
dement en ben vader verloren en
weet hoe het voelt.

2015
Valentijn op onze locaties
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Liefde is sterker dan de dood. Om nabestaanden de tijd te geven
om te rouwen over het verlies van hun geliefde, organiseerden
wij diverse herdenkingsbijeenkomsten op Valentijnsdag. Dit doen we
ook op Moederdag, Vaderdag en tijdens Allerheiligen/Allerzielen.

Handige app
Onze uitvaartconsulenten komen bij u thuis
om uw uitvaartwensen vast te leggen. Met een
speciale app kunnen zij uw uitvaartwensen
heel vrijblijvend en gemakkelijk vastleggen.
Voor u en uw nabestaanden een prettig idee.

Vernieuwd klantmagazine
Yarden Magazine kreeg een frisse restyling en is verder gegaan onder
een nieuwe naam: (Een goed afscheid helpt je) Verder, kortweg Verder.
De nieuwe formule kwam tot stand in overleg met diverse klantpanels. Vooraf vroegen we onder meer: ‘Wat wilt u lezen en wat
spreekt u aan?’

Opening gedenktuin
Begraafplaatsen en Crematorium Almere-Stad
kreeg een gedenktuin waar mensen hun overleden
dierbaren kunnen gedenken. Het herdenken en
herinneren van overleden geliefden draagt bij aan
het beter omgaan met het verlies.
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In beweging

De highlights

Er gebeurt veel in een jaar
Hoe leeft de dood in andere culturen? Hoe kunnen wij onze persoonlijke dienstverlening verder verbeteren? En hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers met
trots en plezier het besteuitzichzelf halen voor u? Een overzicht van de resultaten.

Star Award
Hoge klanttevredenheid

Top Employer
Aantrekkelijk werkgeverschap

Dichtbij onze klanten
Lokaal en 24/7 bereikbaar

Symposium
Multicultureel afscheid

Yarden Afscheidsprijs
In gesprek over dood en afscheid

Dierenbegraafplaats geopend
Dag lief dier

In 2015 hebben we voor de tweede
keer de Star Award uitgereikt aan het
best presterende Yarden-crematorium
van Nederland. Belangrijke criteria om
hiervoor in aanmerking te komen, zijn
onder meer een hoge klanttevredenheid
en professionaliteit. Hier zijn in 2015
al onze crematoria – 24 in totaal – op
beoordeeld. De eerste prijs? Die ging
dit jaar naar Uitvaartcentrum, Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Zij hebben er
alles aan gedaan om de verwachtingen
van klanten te overtreffen en een
9+-klantwaardering te krijgen.

Werknemers die met plezier het beste
uit zichzelf halen; daar profiteren klanten van. Daar werken we hard aan. Zo
hebben we voor het derde jaar op rij de
exclusieve Top Employers Nederlandcertificering gekregen. Het internationale onderzoek van het onafhankelijke
Top Employers Institute heeft aangetoond
dat ons personeelsbeleid aan de hoogste eisen voldoet. We zijn erg blij met
deze certificering, waaruit blijkt dat we
een klimaat creëren waarin medewerkers met trots én plezier het beste uit
zichzelf halen voor u.

Uitvaartverzorgers die de regio kennen,
bekend zijn met plaatstelijke gewoonten en op de hoogte zijn van alle uitvaartmogelijkheden. Persoonlijke
dienstverlening is belangrijk in ons vak.
Daarom hebben we in 2015 besloten
dat onze uitvaartverzorgers hét gezicht
van hun gemeente, dorp of regio moeten zijn en bij toerbeurt vierentwintig
uur per etmaal beschikbaar zijn. Het
persoonlijke contact met een, liefst
bekende, uitvaartverzorger geeft nabestaanden comfort in een moeilijke en
intensieve periode.

We organiseren diverse bijeenkomsten
en activiteiten over dood, afscheid en
verlies. Om de bewustwording rond
deze onderwerpen te bevorderen,
organiseren we ook elke twee jaar een
symposium voor leden en professionals.
Dit jaar was het thema ‘De dood leeft
in onze culturen’. Welke rituelen zijn
voor Turken en Marokkanen belangrijk?
En mag je met Chinezen wel over de
dood praten? Tijdens het symposium
kregen bezoekers inzicht in trends,
cultuurverschillen, dilemma’s en
‘dooddoeners’ in het afscheidsproces.

Had u originele of taboedoorbrekende
ideeën rondom de dood? Dan kon u
zich afgelopen jaar opgeven voor de
Yarden Afscheidsprijs. Met deze prijs
willen we iedereen stimuleren om
nieuwe initiatieven of ideeën aan te
dragen rondom de dood en het
afscheid. De prijs bestaat uit een
publieks- en juryprijs van elk € 7.500.
Afgelopen jaar ging de juryprijs naar de
voorstelling Lang zullen ze leven van
Theatergroep Bint. Winnaar van de
publieksprijs was, met 13.590 stemmen: De Urn. Dit is een initiatief van
Susanne Suermondt die persoonlijke
urnen en herinneringsbeeldjes ontwerpt en maakt. Bekijk alle inzendingen op www.afscheidsprijs.nl.

Een goed afscheid helpt je verder, en
dat geldt natuurlijk ook voor het
afscheid van je huisdier. Want voor veel
mensen is hun hond, kat of ander
geliefd dier een volwaardig gezinslid.
Een die ook een waardig afscheid
verdient. Daarom opende – heel
toepasselijk op Werelddierendag –
Bioloog Midas Dekkers met directievoorzitter Ron Bavelaar onze eerste
dierenbegraafplaats naast Begraafplaats Oud-Rijswijk in Rijswijk. Mensen
kunnen hier hun huisdier laten begraven of verstrooien. Zo worden mens en
dier op een mooie manier herinnerd,
dichtbij elkaar.

2015
Yarden.nl vernieuwd
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Onze nieuwe website zag in 2015 het licht. Met de heldere structuur
is alles een stuk overzichtelijker geworden. Bovendien is de website
een goede weerspiegeling van wie we zijn en biedt hij de lezer online
inspiratie in de vorm van bijzondere blogs en verhalen over
bijzondere uitvaarten.

Mooie opbrengst sponsorloop
De Yarden-sponsorloop heeft € 15.000
opgebracht voor Amref Flying Doctors. Er is
vol enthousiasme in Haarlem, Meppel of Ede
gewandeld en hardgelopen door onze
vrijwilligers en medewerkers.

Lokaal dichtbij
Drie nieuwe uitvaartverzorgers
(franchise): Joyce van Helden bij
Yarden & Joyce van Helden
Uitvaartzorg in Huizen-BussumNaarden en Corine de Ridder bij

Feestelijke (her-)openingen
Yarden & De Ridder Uitvaartzorg in
Almere Stad. Onder de naam Yarden &
De Brave ging Elga de Brave in de regio
Putten-Ermelo-Harderwijk aan de slag.

Diverse gebouwen zijn verbouwd,
nieuw ingericht en geopend volgens het ‘Feeling Environment’concept. Alle ruimtes kregen een
sfeer die past bij de emoties tij-

dens een uitvaart. De familiekamer, aula en condoleance-, ontvangst- en opbaarruimte kregen
eigen kleuren, geuren, materialen, uitzicht, vorm en apparatuur. 13
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Herinner mij als iemand die...

Herinner mij als iemand die...

“...aardig, stout,
ondeugend en lief is”

“...zijn sterrenbeeld
stier eer aandeed”

BOËLLE (8)
“Ik houd van ontwerpen. Ik ben een sjaal aan het haken en
heb voor mezelf een rokje gemaakt van gouden stof met een
donkerblauw lintje. Maar ik maak bijvoorbeeld ook knuffels van
vilt, opgevuld met wol. Ik wil begraven worden in een zelfgemaakte
kist. Die heb ik dan zelf ontworpen, of mijn tante die creatief
is, net als ik. Er worden Ierse slaapliedjes gespeeld omdat die

DANNY (28)
zo mooi zijn dat ik er altijd van moet huilen. De dood is ook
verdrietig en niet leuk, want dan is iemand er niet meer en kun je
niet meer knuffelen of praten. Ik hoop dat mensen aan mij denken
als een aardig, stout, ondeugend en lief meisje dat goed kon
ontwerpen. Als het zover is, wil ik dat al mijn vijftig knuffelbeesten
meegaan in de kist. Veel gezelliger.”

“De taurus is het synoniem van mijn astrologische teken stier.
Mensen in mijn omgeving zeggen vaak dat de stier bij mij past,
omdat ik precies zo handel. Vandaar dat ik hoop dat ik na
mijn dood ook als echte stier word herinnerd, iemand die zijn
sterrenbeeld eer aandeed. Ik ben daadkrachtig in alles wat ik doe.
Ik ben eigenwijs, liefdevol en ondersteun daar waar nodig. Als

iemand het zwaar heeft, sta ik klaar om te helpen. Ik lijk op mijn
vader, die ook stier is. We kunnen leiders zijn, die op voorhand het
heft in eigen hand nemen. Sommige mensen vinden het lastig om
met stieren om te gaan. Dat komt omdat we eerst ons eigen pad
bewandelen voordat we naar advies van anderen luisteren.”

Feiten & cijfers

Wat kost een afscheid?

€ 5.000

€ 11.000

€ 8.000

EENVOUDIGE
UITVAART

GEMIDDELDE
UITVAART

UITGEBREIDE
UITVAART

Bereken de kosten van uw afscheid op onze website via www.yarden.nl/uitvaartcalculator.

Uitvaartverzekering in 3 stappen
1U
 bepaalt eerst hoe
uw afscheid eruit
moet zien.

2 Daarna besluit u
welk bedrag u wilt
verzekeren.

3 Tot slot kijkt u of de
bijbehorende premie
binnen uw budget past.

Op maat
In 2015 introduceerden we de Yarden Uitvaart Op Maat verzekering.
De voordelen:

• Scherpe premie;
00% keuzevrijheid in hoogte van het
• 1verzekerd
bedrag en uitvaartverzorger;
Herinner mij als iemand die...

“...een positieve
instelling heeft”

tot 18 jaar gratis mee te verzekeren als
• Ku inderen
een uitvaartverzekering bij Yarden heeft.
Ook is voor kinderen tot 18 jaar een betaalde
(eigen) verzekering mogelijk als u bij ons geen
uitvaartverzekering heeft;
is mogelijk om jaarlijks uw uitvaartverzekering
• Hteetindexeren
met 3%;

• 3 korte gezondheidsvragen;
• 10% ledenvoordeel bij Yarden Uitvaartzorg bv;
ij het afsluiten van een uitvaartverzekering bent u
• Bautomatisch
lid van Yarden Vereniging.
Ook is het mogelijk om te kiezen voor een
koopsom, waarbij u alle premies in een keer
betaalt. Dat is nog voordeliger.

RON (57)
“Zorg dat je het vandaag leuk hebt, morgen is er niet. Dat is mijn
motto. Ik kies ook altijd voor de zon, voor mij de opbouwende
kant van het leven. De dag nadat ik een rigoureuze beslissing over
mijn loopbaan nam, vond ik in een galerie een schilderij dat mijn
gevoel van bevrijding zo sterk symboliseerde dat ik het direct heb
gekocht. Het schilderij heet Follow the sun. Aan mijn positieve

instelling wil ik dan ook herinnerd worden, het maakt het leven
namelijk een stuk eenvoudiger als je de zonnige kant kunt blijven
zien. Als directievoorzitter van Yarden vind ik dat we veel van de
uitvaarten van andere culturen kunnen leren. Ondanks het verdriet
wordt daar meer het leven gevierd, dat spreekt mij zeer aan.”
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Feiten & cijfers

Ervaring

Dichtbij

MET BIJNA 100 JAAR ERVARING EN BIJNA 1.000.000 LEDEN
ZIJN WIJ DÉ AFSCHEIDSSPECIALIST VAN NEDERLAND
Keurmerk uitvaartzorg
Yarden staat voor professionele
en kwalitatieve dienstverlening
in de uitvaartverzorging.

200
900

Wij zijn
eigendom van een
vereniging zonder
winstoogmerk

Onze meerwaarde

Horecaweetjes

KLANTEN GEVEN ONZE DIENSTVERLENING EEN 8,9

AANTAL CONSUMPTIES IN 2015

1.949.102

8.

9

KOFFIE & THEE

MEDEWERKERS
WAARVAN

102

Ruzie binnen de familie

PERSOONLIJKE
AANDACHT
voor, tijdens én na
het afscheid

FRISDRANK

MAKKELIJK
CONTACT
LEGGEN

41
24
9

➊ De bestemming van de as

UITVAARTCENTRA

➋ De kosten van het afscheid
➌ Tekst op de rouwkaart

CREMATORIA

➍ Lijst van genodigden
Muziekkeuze

WIJN

47.626
BIER

PLAKJES CAKE

EEN
VERENIGING

REGELEN
ALLES

leden profiteren
kosteloos van alle
activiteiten

of alleen dat wat
nabestaanden
willen

41.558

ZOETARRANGEMENTEN

181.431
BITTERBALLEN
EN -GARNITUUR

624.986
BROODJES

BEGRAAFPLAATSEN

Feiten & cijfers

Uitvaart
BEGRAVEN/CREMEREN BIJ YARDEN IN 2015

Cremeren

Begraven

79% 21%

UITVAARTWENSEN ZIJN NIET VASTGELEGD

57%

weet niet welke muziek er moet
worden gedraaid.

63%
52%
34%
55%

weet niet waar de uitvaart moet
plaatsvinden.

35%

18

119.055
404.050

LOKALE UITVAART
VERZORGERS

TOP 5 CONFLICTVEROORZAKERS ONDER
NABESTAANDEN OVER EEN UITVAART:

➎

492.102

24/7
BEREIKBAAR

VRIJWILLIGERS

heeft niet vastgelegd wat er met weefsels en
organen moet gebeuren na overlijden.
van de mensen heeft geen
uitvaartverzekering.
van de uitvaartwensen van naasten
blijven onbesproken.
van de mensen denkt zelden tot nooit
na over de uitvaart.
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Luisteren

Klantsignalen

In 2015

1

2

3

4

69.574
120.442
2.534
12.364
2.781

Verdriet en onbegrip na
onbedoelde verstrooiing

Slordige klachtafhandeling
uit het verleden

Mislukte geluidsopnamen,
wat nu?

Privé-opbaarkamer in de garage

WAARONDER:

Het uitstrooien van as is voor veel
nabestaanden een belangrijke stap in
het verwerkingsproces. We gaan zorgvuldig te werk, toch ging het afgelopen
jaar helaas een keer vreselijk mis. Een
uitvaartleider kwam de as van een overledene ophalen. Maar wij vonden de asbus niet in de daarvoor bestemde nis.
Uit reconstructie blijkt dat de as door
een fout van ons al is verstrooid op het
verstrooiterrein van het crematorium.
Met lood in de schoenen nemen wij contact op met de nabestaanden. Hier is
geen excuus voor. Uiteraard is het verdriet en onbegrip bij de nabestaanden
enorm. Want dit is niet terug te draaien
dan wel goed te maken. We doen melding bij de Officier van Justitie van deze
vreselijke fout en onbedoelde wetsovertreding. Om herhaling te voorkomen,
verscherpen we de procedures voor al
onze locaties. Met de nabestaanden
vinden we een passende oplossing om
hun leed enigszins te verzachten.

Bijna tien jaar geleden vond een
mevrouw dat wij de uitvaart van haar
broer erg onpersoonlijk hadden
verzorgd. Ze schreef hierover een brief
met een klacht. Behalve een kort bericht
waarin de klacht werd afgedaan, hoorde
ze niets meer van ons. Dat was absoluut
niet goed en netjes van ons. Hoe anders
was de uitvaart van haar moeder vorig
jaar. Mooi en met persoonlijke inzet van
onze uitvaartverzorger. Na afloop gaf
mevrouw in ons klanttevredenheidsonderzoek aan dat haar klacht uit het
verleden nooit goed was afgehandeld.
We hebben geprobeerd te achterhalen
waar het mis is gegaan bij de inmiddels
ex-medewerkers, maar daar kwam niets
uit. Onvergeeflijk en slordig van ons. We
hebben mevrouw alsnog een bloemetje
gestuurd. Dat is wel het minste wat we
konden doen.

Eind vorig jaar werden er geluidsopnamen gemaakt van een afscheid in een
van onze crematoria. Wanneer we deze
naderhand checken, blijkt dat de opnamen zijn mislukt. Backups mogen wij
niet maken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met het
schaamrood op de kaken nemen wij
contact op met de familie. Het valt niet
goed te praten en niet goed te maken
omdat wij geen backups mogen maken
en bewaren. We bedenken een
surrogaatoplossing: een paar weken
later houden we de afscheidsplechtigheid opnieuw zodat we alsnog geluidsopnamen kunnen maken. Met dit verhaal zoekt de familie de publiciteit. Begrijpelijk dat die vanuit haar vreselijke
ervaring anderen wil waarschuwen.
Sindsdien doen wij, naast controle vooraf, een dubbelcheck op alle apparatuur
en testen beeld- en geluidsopnamen
direct, zodat een onvergeeflijk voorval
als dit hopelijk nooit meer gebeurt.

Wat is uw ervaring?

E-MAILS

TELEFOONTJES

Met onze dienstverlening willen we u zo goed mogelijk ondersteunen.
Dit begint met luisteren. Wat ging er goed, maar ook: wat kan beter?
Vier klanten, vier ervaringen.

BINNENKOMENDE WEBCHATS

“Wij willen mama graag in de garage opbaren,” zegt de dochter. “En we willen
haar zelf naar het crematorium brengen,” vult de zoon aan. Hun moeder is
overleden en ze willen graag intiem
afscheid van haar nemen. We gaan naar
de garage en bekijken de mogelijkheden.
Het kan. Dus richt de man samen met
zijn kinderen de garage in als een privéopbaarkamer. Op de dag van de uitvaart
bekleden zwarte doeken de muren. Het
ruikt er naar rozen en de aangestoken
kaarsen geven de ruimte een intieme
sfeer. Op weg naar het crematorium
loop ik voorop met de foto in mijn hand,
de kleindochter naast me. Dan loopt ze
voor me uit naar de ingang. Ik geef de
man – haar opa – mijn arm. Trots mompelt hij: “Wat is ze mooi, hè?” Niet goed
wetend of hij zijn kleindochter bedoelt
of zijn vrouw op de foto, zeg ik: “U bent
mooi. Mooi in uw hart. U heeft de
laatste wensen van uw vrouw vervuld en
uw kinderen de mogelijkheid gegeven
om heel persoonlijk afscheid te nemen.”

BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA

KLANTSIGNALEN

498
2%

COMPLIMENTEN

NIET NAAR WENS
Bij 2 procent van de 36.735 uitvaarten die Yarden heeft
verzorgd, hebben de nabestaanden aangegeven dat deze
in meer of mindere mate niet naar wens is geweest.

59,5
PUNTEN
Deze klantervaring
kwam eerder in een
andere vorm aan
bod in het verhaal
van uitvaartverzorgster Karin van
Hattem op
yarden.nl/blog

Dit is het aantal punten dat Yarden scoorde tijdens de
beoordeling van het Gouden Oor erkenningsniveau 1 (dat
is 85% van de maximale score van 70). De certificering
is een bewijs dat we ons best doen te luisteren naar onze
klanten en effectief handelen op basis van hun feedback.
Sinds juli 2013 handelt Yarden volgens de richtlijnen van
Stichting het Gouden Oor.

2016

2015
CO2-neutrale post
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In 2015 kregen we het certificaat CO2neutrale postbezorging uitgereikt van
Post NL. We ontvingen dit certficiaat
omdat we de CO2-uitstoot van onze
postzendingen compenseren.
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Herinner mij als iemand die...

Herinner mij als iemand die...

“...een goede
familieman is”

STEVEN (43)
“Typisch Steven is dat ik altijd behulpzaam ben. Een goede
familieman die zijn moeder helpt, de weekenden aan zijn kinderen
besteedt en geniet van een biertje. Als ik er morgen niet meer
ben, komen er veel mensen bij elkaar voor mijn afscheid. Er
wordt gehuild door de vrouwen en gedronken door de mannen.
De Ghanese gemeenschap is groot, ik heb familie in Engeland

“...sterk is en waar je
op kunt rekenen”
YASMINA (23)

en Amerika. Als je weg bent, ben je weg. Meestal bespreek je je
uitvaart niet van tevoren, maar regelt de familie een begrafenis op
maat. In mijn geboorteland Ghana nemen bezoekers cadeaus mee
naar het afscheidsritueel van een overledene. Meestal bestaat dat
uit een presenteerblad met witte stoffen, een zakdoek met ring,
een fles jenever en geld.”

“De mensen om mij heen omschrijven mij als een zelfstandige
zelfverzekerde vrouw die met beide benen op de grond staat. Ik
ben altijd een vrolijk persoon die graag een lach tovert op ieders
gezicht. In mijn geloof, de islam, treuren wij niet om het verlies.
Wij accepteren dat de dood bij het leven hoort en de ziel verder
voortleeft in het hiernamaals. Wanneer ik er niet ben, wil ik dat

mensen aan mijn zorgzame karakter terugdenken en aan alle
mooie momenten die wij samen gedeeld hebben.”

Van deze tijd

Multicultureel, duurzaam & meer online

Tot uw dienst
U de juiste dienstverlening kunnen bieden. Passend bij uw culturele achtergrond,
religieuze of duurzame levensovertuiging. Dat is ons streven. Afgelopen jaar
hebben we hierin weer nieuwe stappen gezet. Een overzicht van de activiteiten.

Afscheid voor alle culturen
in Amsterdam-Zuidoost
We willen iedereen de mogelijkheid
bieden om afscheid te nemen op
een manier die bij hem of haar past.
Of u nu moslim of christen bent en
of u uit Ghana of Suriname komt:
betekenisvol en goed afscheid kunnen
nemen is belangrijk in het rouw
proces van nabestaanden. Daarom
zijn we ook in 2015 druk geweest met
de ontwikkeling van het multiculturele
uitvaartcentrum. Het centrum krijgt
bijvoorbeeld speciale wasruimtes en
plekken voor vuuroffers. Medio 2017
zal het rouwcentrum in AmsterdamZuidoost worden opgeleverd.

Leergang sterven, uitvaart &
rouwen in multicultureel
Nederland
Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers alle bevolkingsgroepen in
Nederland de beste, passende
dienstverlening kunnen bieden? In
2015 lieten wij 21 medewerkers de
leergang Sterven, uitvaart & rouwen
in multicultureel Nederland volgen.
Allemaal haalden ze hun certificaat.
In de leergang leerden ze over rouw
en religieuze gebruiken binnen
diverse culturen. De opleiding is
verzorgd door docente Yvon van der
Pijl, assistent professor culturele
antropologie aan de Universiteit
Utrecht. De feestelijke uitreiking
werd afgesloten met een Chinese
leeuwendans.

Biokist

Duurzame nieuwbouw

Ook online zichtbaar

Steeds meer mensen in Nederland zijn
bewust duurzamer gaan leven. Daarom
introduceerden we in 2015 de ‘biokist’
van Onora. Deze kist wordt gemaakt
van volledig biologisch afbreekbaar
materiaal.

Kleuren, geuren en beelden laten
aansluiten op de emoties van
nabestaanden en bezoekers? Het
is allemaal te vinden in het nieuwe
Yarden huis van Brabant in Oosterhout. Dit eigentijdse en toegankelijke
crematorium is ingericht volgens het
zogenaamde Feeling Environmentconcept. De sfeer in het pand ondersteunt
de beleving van het afscheid op een
positieve manier. Daarnaast is het
gebouw grotendeels zelfvoorzienend
dankzij de zonnepanelen op het dak.
Andere delen van het dak zijn bedekt
met sedumplantjes die zorgen voor
een natuurlijke geluidsisolatie.

Ook in de digitale wereld willen we u
zo goed mogelijk van dienst zijn. We
zijn actief op social media, publiceren
regelmatig inspirerende blogs van
onze (gast-)bloggers, bieden u de
mogelijkheid om te kiezen voor een
webchat en om online hulp te vragen
aan ons webcareteam. Alle online
processen blijven wij monitoren en
verbeteren waar nodig. En uiteraard
kunt u ook altijd persoonlijk door een
medewerker geholpen worden.

We hebben in 2015
•G
 roene energie ingekocht.
• Zes hybride auto’s in het wagenpark
opgenomen.
• Zonnepanelen geïnstalleerd op het
dak van Yarden Huis van Brabant
waarmee 80 procent van de opbaarkamers van stroom wordt voorzien.

@yarden_uitvaart
facebook.com/YardenUitvaart
yarden.nl/blog

2015
Hindoestaanse rituelen
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Samen met Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland organiseerden
we een presentatie waarin we vertelden over specifieke wensen,
ceremonies en rituelen rondom een Hindoestaanse uitvaart.
Deze kennis en ervaring gebruiken we ook bij de bouw van het
multiculturele uitvaartcentrum in Amsterdam-Zuidoost.

Leger des Heils
We zetten een succesvolle samenwerking
met het Leger des Heils op om kleding van
overledenen in te zamelen. De kleding is voor
noodhulp en hulpprojecten voor bijvoorbeeld
tienermoeders en daklozen.

Gouda krijgt natuurbegraafplaats
De eerste natuurbegraafplaats in de Randstad is een feit en ligt bij de
Goudse begraafplaats IJsselhof. Mensen die hier begraven willen worden, doen dit met de gedachte dat zij na hun overlijden teruggegeven
worden aan de natuur. Er komen dan ook geen grafaanduidingen en de
kist dient duurzaam geproduceerd en biologisch afbreekbaar te zijn.

Nieuw Customer Experience Team
Wij nemen klantsignalen, positief én negatief,
serieus. Om hier nog beter op in te spelen, is het
Customer Experience Team opgericht. Hun doel?
Verwachtingen van klanten managen in deze
digitale tijd en het persoonlijke contact bewaken.
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Herinner mij als iemand die...

“...haar kennis over de
Ghanese gemeenschap
deelt met anderen”

Herinner mij als iemand die...

“...een passie voor
Mercedes had”
ANITA (56)
“Toen ik vijf jaar was, kocht mijn vader zijn eerste Mercedes.
Samen hadden we een passie voor het merk en sinds mijn vader
overleed, verbindt de ster mij met hem. In mijn nieuwe Mercedes
heb ik een led-ster in de gril laten maken. Elke avond als ik
deze zie oplichten, is het alsof mijn vader wordt gegroet in het
hiernamaals. Al vanaf mijn vijfentwintigste rijd ik Mercedes en ik

VICTORIA (65)
geniet nog steeds intens van een autoritje. Als ik er niet meer ben,
hoop ik dat mensen gaan glimlachen en aan me denken omdat
ze iets van Mercedes zien. Mijn rouwstoet zit vol Mercedessen
en waarschijnlijk zingt Janis Joplin tijdens het afscheid ‘Oh lord,
won’t you buy me a Mercedes Benz’.”

“In Ghana wordt rouwkleding gedragen volgens bepaalde
voorschriften. Wanneer je een van je ouders, een kind, of je
echtgenoot verliest, is het de gewoonte om rood te dragen. Zo
zien anderen in welke mate je betrokken bent bij de overledene.
Ik kwam op mijn 28ste naar Nederland, toen mijn kinderen al
geboren waren. Mijn omgeving ziet mij als een liefdevol persoon,

die klaar staat om jong en oud te helpen. Kersverse moeders
vertel ik hoe ze hun baby’s het beste kunnen verzorgen en als
iemand overlijdt, help ik om het lichaam te wassen. Ik koester
mijn centrale rol binnen de Ghanese gemeenschap waar ik mijn
kennis deel. Zo wil ik ook herinnerd worden. We zijn gewend veel
samen te komen en te praten. Persoonlijk contact is belangrijk.”

Yarden Vereniging

Dit gebeurde er in 2015

Mensen verder
helpen met een
goed afscheid
Hoe bewust bent u met de dood bezig? Onze
Vereniging organiseert diverse activiteiten op het
gebied van voorlichting en bewustwording. We
spreken twee leden die afgelopen jaar zo’n
bijeenkomst hebben bezocht en twee vrijwilligers
die zich hier met hart en ziel voor inzetten.

De kracht van consulenten
Wij vinden het belangrijk dat mensen
nadenken over hun uitvaartwensen.
Daarom komen onze uitvaartconsulenten
graag bij u langs om uw wensen vast te
leggen. Niet alleen bij leden, ook bij
geïnteresseerden. Meer info:
www.yarden.nl/uitvaartconsulent.

”Knap om
iedereen zo
bij het proces
te betrekken”

”Iedereen zat
aandachtig
te luisteren”

”Zo’n avond
is een
mooie
aanzet”

GERDA MOOK (65)
Bezoeker
Bezocht: de bijeenkomst ‘Muzikale
troost’ in het Yarden Huis van Brabant
in Oosterhout.

NATHALIE BAATJE-FEENSTRA (29)
Bezoeker
Bezocht: als drama-docent bij het
Drenthe College al vier keer de
voorstelling Rouw op je dak!

LOES BERENDS (52)
Vrijwilliger
Besloot: impulsief om Yardenvrijwilliger te worden bij het Regionaal
Activiteiten Bestuur Overijssel.

KYARA NOWAKOWSKI (22)
Vrijwilliger
Besloot: naast haar stage de PR te
helpen coördineren bij Regionaal
Activiteiten Bestuur Gelderland.

De kracht van muziek

Indrukwekkende voorstelling
voor jongeren

Een olievlek die zich uitspreidt

Meewerken aan een familie
opstelling

“In de lezing over de kracht van muziek
sprak een muziekdocent van de hogeschool over soorten muziek en wat
het met mensen doet als tijdens een
uitvaart voor een licht of juist zwaar
stuk wordt gekozen. Iedereen zat
aandachtig te luisteren, ook naar de
voorbeelden van populaire uitvaartmuziek die hij liet horen. Muziek
bepaalt de sfeer waarin je mensen
de kans biedt om tijdens een uitvaart
afscheid te nemen. Tijdens het
luisteren kun je de overledene
herdenken of bijvoorbeeld nadenken
over de familieleden. Sommige
muziek herkent iedereen en zorgt
sneller voor verbinding. Met onbekende
muziek hebben mensen juist minder
associaties. Ik heb anderen inmiddels
aangeraden zelf eens zo’n bijeenkomst
bij te wonen. Yarden biedt haar leden
er echt iets extra’s mee.”

Nieuwsgierig naar de activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten van onze Vereniging?
Bekijk dan het actuele overzicht op: www.yarden.nl/agenda.

“Samen met Yarden Vereniging helpen
wij de leerlingen van onze zorgopleiding omgaan met rouw en verlies. Veel
van hen werken met ouderen en wat
mij telkens weer opvalt is de hoeveelheid leerlingen die van dichtbij een
overlijden heeft meegemaakt. Behalve
over rouwverwerking in combinatie met
de dood gaat de voorstelling ook over
gescheiden ouders en een relatie die
stuk loopt. Soms doen leerlingen stoer
of zijn ze ongemotiveerd, maar zonder
uitzondering worden ze door het
verhaal en de liedjes gegrepen omdat
de situaties zo herkenbaar zijn. Na de
voorstelling van theatergroep TRAXX
staat een boom centraal waar papieren
vlinders in worden gehangen. Hierop
schrijft iedereen de naam van degene
die hij wil herinneren. Knap om
iedereen zo bij het proces te
betrekken.”

“Ruim tweeënhalf jaar geleden overleed mijn moeder. Door de goede
begeleiding bij haar uitvaart konden we
op een mooie, persoonlijke manier
afscheid nemen. Dat gun ik iedereen.
Vandaar dat ik de dag erop bedacht
iets te willen betekenen binnen de
uitvaart. Ons Regionaal Activiteiten
Bestuur (RAB) wil wensen rond de
uitvaart bespreekbaar maken bij leden
en belangstellenden. Dat doen we door
maandelijks voorstellingen, lezingen en
filmbijeenkomsten voor hen te organiseren rond onderwerpen die te maken
hebben met het levenseinde. Nadenken
over het afscheid houdt niet op na zo’n
avond, maar het is een mooie aanzet.
Het voelt als een olievlek die zich
steeds verder uitspreidt. Ik merk dat
mensen er toch iets makkelijker over
beginnen te praten.”
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Het aantal sterfgevallen in 2015 was het hoogst sinds 2012.
De meeste mensen overleden in de wintermaanden (28 procent).
Opvallend is dat er veel mensen (15,1 procent) op vrijdag zijn
overleden.

Overname North West-portefeuille
In 2015 hebben wij de portefeuille met
uitvaartverzekeringen van NorthWest
Verzekeringen overgenomen. Deze klanten
kunnen nu ook gebruikmaken van onze
dienstverlening, ledenvoordeel en deelnemen
aan verenigingsactiviteiten.

“Omdat mijn moeder voorzitter is van
het Regionaal Activiteiten Bestuur
(RAB) Gelderland kwam ik al jong in
contact met Yarden. Er rustte bij ons
thuis ook nooit een taboe op de dood:
alles rond het onderwerp was bespreekbaar. Afgelopen jaar heb ik bij
Lydia de Wit een bijzondere lezing bijgewoond over familieopstellingen. Ze
vertelde over de theorie, gaf voorbeelden en het tweede deel van de avond
liet ze me deel uitmaken van een
familieopstelling waarbij ik mijn
overleden opa naar ‘de andere kant’
bracht. Hierdoor moest ik me wel erg
persoonlijk en kwetsbaar opstellen.
Gelukkig was er een fijne sfeer in de
zaal en had iedereen begrip. Met de
stand-in voor de opa die ik uit het
publiek haalde, had ik bijvoorbeeld
meteen een band.”

In uw eigen regio ook een steentje bijdragen als vrijwilliger? Voor meer informatie of direct aanmelden,
bel 0800 1292 of stuur een e-mail naar: wordvrijwilliger@yarden.nl.

2015
Veel sterfgevallen

”De sfeer was
fijn en
iedereen
had begrip”

Trend-boekje
In 2015 is het boekje Trends in afscheid en herinneren - Over
betekenisvol leven en sterven in de 21e eeuw verschenen. Hiermee
willen trendwatcher Adjiedj Bakas en Yarden-directievoorzitter
Ron Bavelaar lezers stimuleren om met andere ogen te kijken
naar de dood, afscheid nemen en herinneren.

Uitvaartwensen-boekje
Uw uitvaartwensen vastleggen kan met het online formulier op
www.yarden.nl/wensenlijst, maar u kunt ook een uitvaartwensenboekje
ophalen op onze locaties. Of laat één van onze uitvaartconsulenten
dit desgewenst bij u thuis vastleggen. Kosteloos en objectief. Maak
een afspraak via www.yarden.nl/uitvaartconsulent.
29
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Herdenken

Herinneringsbijeenkomsten

In warme herinnering...
...uw partner, ouder, kind of goede
vriend. Hoe herdenkt u uw dierbaren
op speciale dagen dat u ze misschien
extra mist? Zoals Valentijnsdag,
Vaderdag en Moederdag en in de
periode van Allerheiligen/Allerzielen?
Wij organiseren ieder jaar speciale
herinneringsbijeenkomsten. Sinds
2015 doen we dat vier keer per jaar.
Al onze locaties in het land zijn dan
open en verzorgen een speciaal
programma waar u uw dierbare in
sfeer kunt herdenken. Zo hopen wij
uw heimwee een glimlach te geven.
Op www.yarden.nl/herinneren
vindt u een overzicht.
U bent van harte welkom!

Samen met onze directievoorzitter en de voorzitter
van ons Hoofdbestuur blikken we in dit
klantverslag terug op 2015. We vroegen u hoe u
herinnerd wilt worden, maar hoe herinnert u zich
ons? In dit verslag spelen we open kaart: wat ging
er goed dit jaar? Maar ook: wat kan beter? Dit
jaarlijkse verslag is onze verantwoording aan u.

www.yarden.nl

