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Achtergrond
Op verzoek van Joselijn Blom en Wim Woning van de Sociale 

Verzekeringsbank (de SVB), heeft Motivaction onderzoek uitgevoerd naar de 

klantreis met betrekking tot het life event ‘overlijden’. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is 

verantwoordelijk voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uiteraard wil 

het ministerie dat het beleid zo doeltreffend mogelijk wordt uitgevoerd. Om 

hier inzicht in te krijgen is in 2019 een klantbelevingsonderzoek uitgevoerd. 

De uitkomsten uit dit onderzoek waren overwegend positief van aard, maar er 

zijn ook een aantal knelpunten naar voren gekomen. Zo is de Anw-uitkering 

niet bij iedereen bekend en werden sommigen pas laat gewezen op de Anw-

uitkering, waardoor men een periode de uitkering is misgelopen.

Daar waar het klantbelevingsonderzoek zich concentreerde op de beleving 

van de dienstverlening vanaf het moment dat de nabestaanden de brief over 

Anw ontvingen, is nu behoefte aan inzicht in de beleving van de periode 

daaraan voorafgaand: de (klant)reis van nabestaanden die rond het overlijden 

van hun partner (al dan niet) op zoek gaan naar informatie omtrent het 

inkomen en financiële zaken die zij moeten regelen.

Om nabestaanden zo veel mogelijk te ontzorgen en de dienstverlening aan 

hen te optimaliseren, heeft SVB op initiatief van de Klantenadviesraad SVB 

met ondersteuning van de Landelijke Cliëntenraad een klantreisonderzoek 

laten uitvoeren over de periode rondom overlijden. 

De doelstelling van het onderzoek is:

Inzicht verkrijgen in de klantreis van nabestaanden die rond het overlijden 

van hun partner/ouders (al dan niet) op zoek gaan naar informatie 

omtrent het inkomen en financiële zaken die zij moeten regelen. Met de 

uitkomsten van het onderzoek wil de SVB haar dienstverlening richting de 

nabestaanden optimaliseren om hen zo veel mogelijk te ontzorgen.

Bij deze doelstelling horen de volgende onderzoeksvragen:

• Hoe ziet de informatiebehoefte van nabestaanden eruit en in hoeverre 

zijn ze in staat om de gewenste informatie te vinden? 

• Welke kanalen/informatie zijn er beschikbaar voor nabestaanden?

• Welke kanalen raadplegen nabestaanden omtrent inkomen en financiële 

zaken?

• Hoe beleven en waarderen de nabestaanden de informatie omtrent 

inkomen en financiële zaken in termen van toereikend, ‘prettig’, vindbaar 

en volledig? 

• Hoe kan de SVB haar dienstverlening en informatievoorziening 

optimaliseren om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de 

nabestaanden?
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Onderzoeksopzet 
Motivaction heeft hetonderzoek uitgevoerd in twee stappen. Dit rapport bevat de resultaten van het kwalitatief onderzoek door middel van diepte-interviews. 
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Desk research

• SVB: 
• aanleveren informatie en 

interne interviews
• Motivaction: 

• verwerken van de informatie in 
een verslag en input voor 
kwalitatief onderzoek 

Diepte interviews met nabestaanden (n=15)

• n=5 met nabestaanden met AOW-pensioen
• n=5 met nabestaanden zonder AOW, met kinderen 
• n=5 nabestaanden zonder AOW, zonder kinderen

De gesprekken duurden 60-75 minuten. Vijf gesprekken 
hebben online plaatsgevonden en tien gesprekken zijn 
uitgevoerd bij de respondenten thuis.

De learnings uit de desk 
research zijn verwerkt in de 
gespreksrichtlijn voor de 
diepte-interviews

Tussentijdse bespreking 
om learnings te delen

• Alle deelnemers hebben te maken gehad met het overlijden van een 

partner in de periode van 6 maanden tot 3 jaar geleden.  
• Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het financiële 

huishouden dat zij voeren en zijn hier ook daadwerkelijk actief bij 
betrokken.

• Binnen de drie subgroepen hebben we nabestaanden gesproken die 
wel Anw hebben aangevraagd en nabestaanden die dat niet deden.

• Binnen de drie subgroepen hebben we een spreiding aangehouden 
naar inkomen.

• We hebben ook enkele minder (digi)taalvaardigen bij het onderzoek 
betrokken. 

1. 2.



Conclusies



Er is veel informatie beschikbaar
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Er zijn veel kanalen die informatie en tips geven over het regelen van 

financiële zaken naar aanleiding van het overlijden van een partner

• Het Nibud heeft een checklist/stappenplan, artikelen, rekentools en 

blogs op de website.

• Wijzeringeldzaken.nl heeft één centrale webpagina met informatie.

• De Belastingdienst, Rijksoverheid en de SVB hebben een korte vragenlijst 

op de website. Na het invullen van deze vragenlijst verschijnt een 

checklist met onderwerpen op chronologische volgorde. 

• De ANBO heeft informatie en advies op haar website. Deze is alleen 

toegankelijk voor leden van de ANBO.

• Ardanta en ASR hebben een gezamenlijk initiatief in de vorm van de 

website doodgaanendoorgaan.nl. Deze site biedt informatie, advies en 

tips. Dit gaat niet alleen over de periode na overlijden maar ook wat je op 

voorhand al kunt regelen en hoe het gesprek hierover met partner aan te 

gaan.

• Op de website van Dela staan tips over wat te doen en regelen na 

overlijden. Bovendien biedt Dela persoonlijke dienstverlening in de vorm 

van “nabestaandenzorg”  aan degenen die via Dela de uitvaart hebben 

geregeld. 

• Op de website notaris.nl staat een checklist met zaken die men moet 

regelen na overlijden van en partner. En er staat informatie over wat er 

gebeurt met de erfenis.

• Op de website van de Stichting van de Arbeid staat informatie over het 

nabestaandenpensioen.



Beschikbare informatie wordt vaak niet gevonden of 
gebruikt
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Nabestaanden zijn niet of nauwelijks bekend met de informatie op deze 

kanalen en raadplegen het dan ook bijna niet

Een groot deel van de nabestaanden heeft zich vóór het overlijden van de 

partner niet verdiept in wat de financiële gevolgen kunnen zijn na overlijden 

van de partner. Het onderwerp ‘overlijden’ is ongemakkelijk en wordt daarom 

vaak vermeden. Het onderwerp ‘financiën en overlijden’ is zo mogelijk nóg 

ongemakkelijker. 

Na overlijden van de partner gaat de nabestaande vooral ‘aan de slag’ om 

zaken te regelen. Dit regelen van zaken gebeurt vaak op een weinig 

gestructureerde manier: nabestaanden voor wie een groot deel van het 

inkomen wegvalt, voelen haast en kloppen direct aan bij instanties. Zij gaan 

niet op zoek naar lijstjes met tips en voelen vaak niet de rust om een 

vragenlijst in te vullen. Ze willen ‘dingen geregeld hebben’ en zekerheid 

krijgen over de nieuwe inkomenssituatie. In veel gevallen hebben deze 

nabestaanden hulp van hun volwassen kinderen of van bekenden. Ze weten 

(of herinneren) zich niet altijd of er door deze helpers bepaalde websites zijn 

geraadpleegd. Nabestaanden voor wie er een minder groot deel van het 

inkomen wegvalt, voelen minder urgentie. Sommige van deze nabestaanden 

raadplegen wel de website van de belastingdienst, de SVB of de Rijksoverheid. 

Het gevolg is dat de beschikbare informatie slechts door weinig ‘toekomstige 

nabestaanden’ wordt gezocht en dus gevonden. 

Lijstjes en tips zijn aardig maar ondervangen niet de bureaucratische last 

waar sommige nabestaanden tegenaan lopen

Het vergroten van de bekendheid met beschikbare informatie en kanalen zou 

een deel van de oplossing kunnen zijn: als nabestaanden beter weten dat er 

lijstjes en tips zijn, kunnen ze die ook raadplegen. Nabestaanden geven aan 

dat ze vooral behoefte hebben aan lijstjes, tips en ‘to do’s’ die afgestemd zijn 

op hun persoonlijke situatie. De overzichten op de websites van de SVB, 

Belastingdienst en Rijksoverheid zijn enigszins afgestemd op de persoonlijke 

situatie (eerst een vragenlijstje invullen). Toch ondervangen deze niet de 

administratieve ballast die het organiseren van inkomen soms met zich 

meebrengt (bijvoorbeeld bewijs van arbeidsongeschiktheid, bewijzen die 

nodig zijn om in aanmerking te komen voor een uitkering, bewijs van datum 

van immigratie van de overledene et cetera). Om die reden hebben veel 

nabestaanden niet zozeer behoefte aan informatie over wat er geregeld moet 

worden maar meer aan hulp bij het regelen zelf.



De klantreis in hoofdlijnen

Het overlijden van een partner is een ingrijpend en verdrietig ‘life event’. Deze situatie heeft niet alleen grote gevolgen voor het dagelijks leven van de 

nabestaande maar ook voor de financiële situatie.

Op basis van het onderzoek onderscheiden we vier fasen: 1. vóór overlijden van de partner, 2. eerste week na overlijden, 3. eerste één à twee maanden na 

overlijden en 4. de rest van het eerste jaar na overlijden.
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Tijdens fase 1 (vóór overlijden) wordt door veel toekomstige nabestaanden 

en hun partner niet of nauwelijks stilgestaan bij de financiële situatie na 

overlijden van een van de partners (zowel bij verwacht als bij onverwacht 

overlijden). Een life event als kinderen krijgen, huwelijk, pensioen, kopen van 

een woning kán aanleiding zijn om wél na te denken over financiën rondom 

overlijden maar is dit niet altijd. 

Het gevolg is dat er relatief weinig kennis is over financiële zaken die geregeld 

moeten worden na het overlijden van een partner. Met andere woorden: veel 

potentiële nabestaanden belanden onwetend en onvoorbereid in de volgende 

fasen van deze klantreis. Tijdens deze fase is er geen actieve 

informatiebehoefte (ten aanzien van de SVB en andere organisaties) maar met 

terugwerkende kracht zouden sommige nabestaanden willen dat ze beter 

geïnformeerd waren. Er ligt een rol voor de SVB en eventuele andere 

organisaties om meer awareness te creëren ten aanzien van het onderwerp 

‘financiën en overlijden’ en mensen aan te zetten om hierover na te denken en 

eventueel zaken te regelen. 

De fase 2 (eerste week na overlijden van de partner) staat volledig in het 

teken van het organiseren van een goed afscheid van de overledene. Alles wat 

daarbuiten nog om aandacht vraagt, leidt af en voelt als ongewenst en soms 

zelfs ongepast. In deze fase is er geen behoefte aan informatie van de SVB.



De klantreis in hoofdlijnen

Het zwaartepunt van de klantreis ligt in fase 3 (eerste één à twee maanden na 

overlijden). Tijdens deze fase moeten bij sommige nabestaanden veel 

financiële zaken geregeld worden om het financiële huishouden draaiende te 

houden. Met name voor huishoudens die het financieel wat minder breed 

hebben, is de druk hoog. Dit zijn vaak ook de huishoudens die de meeste 

moeite hebben met het organiseren van financiële en administratieve zaken. 

Extra lastig wordt het als organisaties ‘tegenwerken’ en er veel bureaucratie 

komt kijken bij het organiseren van inkomen, toeslagen en het bereiken van 

financiële tegoeden. Dit alles, tegen de achtergrond dat de nabestaande in 

deze fase juist met rouwverwerking bezig zou willen/moeten zijn (‘de klap’ 

komt altijd pas na een paar weken of maanden), maakt dat de derde fase voor 

veel nabestaanden niet alleen het zwaartepunt maar ook het dieptepunt van 

deze klantreis is. 

Voor degenen die in aanmerking denken te komen, is dit vaak de fase waarin 

Anw wordt aangevraagd. Het is niet bij iedereen bekend dat de Anw bestaat 

en hoe de Anw georganiseerd is. Meer algemene awareness (tijdens fase 1) en 

gerichte communicatie tijdens deze derde fase is gewenst. Wensen en 

behoeften van nabestaanden tijdens deze fase zijn: 

• Een overzicht van alle vormen van inkomen die mogelijk zijn en hoe deze 

aan te vragen (Anw, pensioen, uitkering, aangepaste AOW).

• Gerichte communicatie vanuit instanties over deze mogelijkheden. Dus 

bijvoorbeeld vanuit de SVB geen algemene brief ‘mogelijk komt u in 

aanmerking voor Anw’, maar liever een bericht ‘uw partner is overleden en u 

komt in aanmerking voor Anw. De hoogte van het bedrag is … en u moet het 

volgende doen om daarvoor in aanmerking te komen. U heeft daarvoor de 

volgende bewijzen/formulieren nodig’;

• De mogelijkheid tot persoonlijk contact om vragen te beantwoorden of om 

te helpen bij het organiseren van de financiën. Er is niet alleen 

informatiebehoefte maar ook hulpbehoefte. Deze mogelijkheid zou er 

moeten zijn/komen naast de mogelijkheid om zaken (snel en efficiënt) 

online te regelen).

• Zo weinig mogelijk bureaucratie en efficiënte samenwerking tussen de 

organisaties die via de basisadministratie bericht krijgen van overlijden van 

een partner.

Tijdens de vierde fase worden overige administratieve zaken afgehandeld. In 

deze fase gelden dezelfde emoties van nabestaanden (verdriet, rouw, 

verdoving). Omdat de meest urgentie zaken inmiddels zijn geregeld (of in 

ieder geval in gang gezet) is de druk nu wat minder hoog. Bureaucratie en een 

stugge, weinig empathische houding van instanties kunnen echter nog steeds 

frustreren. Alles wat kan bijdragen aan een soepel verloop van deze taken is 

welkom. 
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Aanknopingspunten voor de SVB
voor verbetering van de informatievoorziening en dienstverlening
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Voor de SVB zijn er vier gebieden waarop het de dienstverlening en informatievoorziening kan optimaliseren

• Het bijdragen aan een grotere awareness van het onderwerp overlijden en financiën waardoor ‘toekomstige 

nabestaanden’ zich al in een eerder stadium gaan verdiepen in het onderwerp en een idee krijgen van wat ze te wachten 

staat. 

• De geboden informatie nog meer toespitsen op de persoonlijke situatie van de nabestaanden:

• Bijvoorbeeld vanuit de SVB geen algemene brief ‘mogelijk komt u in aanmerking voor Anw’, maar liever een bericht 

‘uw partner is overleden en u komt in aanmerking voor Anw. De hoogte van het bedrag is … en u moet het volgende 

doen om daarvoor in aanmerking te komen. U heeft daarvoor de volgende bewijzen/formulieren nodig’;

• De mogelijkheid bieden tot persoonlijk contact om vragen te beantwoorden of om te helpen bij het organiseren van de 

financiën. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een nabestaandendesk die nabestaanden kunnen bezoeken of opbellen. 

• Samenwerken met andere instanties om de verschillende inkomensaanvragen zo snel en efficiënt mogelijk te laten 

verlopen. Nabestaanden verwachten dat organisaties die vanuit de basisadministratie geïnformeerd worden over 

overlijden met elkaar in contact staan en onderling benodigde informatie uitwisselen ten behoeve van een soepele 

afhandeling van aanvragen. 



Resultaten – De financiële klantreis van nabestaanden
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1. Vóór overlijden 
partner

2. Een week na 
overlijden partner

3. Eerste 1 à 2 maanden na 
overlijden partner

4. Rest van het eerste jaar na 
overlijden partner

Denken

• Dat komt wel een keer.
• In Nederland is alles goed geregeld.
• Als de financiële situatie penibel is, 

is er weinig drang om vooruit te 
kijken (meer bezig met nu 
rondkomen).

• Ik wil een mooi afscheid 
organiseren.

• Ik moet zeer binnenkort 
uitzoeken hoe ik nu rond kan 
komen. In sommige gevallen: 
kan ik wel rondkomen?

• Er komt nu al post binnen: wat 
staat me nog te wachten?

• Ik moet zorgen dat ik financieel rond kan 
komen en in mijn eigen huis kan blijven 
wonen.

• Ik moet nog allemaal dingen regelen: aan instanties 
doorgeven dat mijn partner is overleden.

Doen

• Life changing events kunnen 
aanleiding zijn om de financiële 
situatie te bekijken. Soms wordt 
dan ook naar overlijden gekeken.

• Ziekte is net zo vaak niet als wel 
aanleiding om er (opnieuw) naar te 
kijken.

• Vaak (bijna) niets geregeld. Soms 
wel:
- Testamentair

- Uitvaartverzekering
- Administratie overzicht voor de 

partner

• Inlichten van bekenden, evt. 
hulp vragen.

• Uitvaartorganisatie 
inschakelen.

• Zoeken en raadplegen 
voorwaarden. 
uitvaartverzekering.

• Inlichten werkgever.

• Afhankelijk van gevoelde urgentie: afwachten 
of ‘aan de slag’.

• Geruststelling zoeken over inkomen:
- Vaak: zelf uitzoeken. De manier waarop, 

hangt af van individuele situatie:
• SVB (i.v.m. Anw en/of AOW)
• Pensioenuitkeerder
• Werkgever
• UWV/Sociale Dienst

- Aanvragen tegemoetkomingen

• Regelen woonsituatie
• Organiseren van bankzaken:

- Tegoeden veilig stellen
- Rekeningen sluiten

• Abonnementen en andere vaste afspraken opzeggen 
of omzetten.

• Belastingaangifte over het jaar dat de partner is 
overleden (vaak met hulp van bekende of financieel 
adviseur).

Voelen

• Ongemak
• Tegenzin

• Verdriet
• Verdoving
• Paniek

• Rouw, soms psychische problemen.
• Onzekerheid over financiële situatie.
• Haast om dingen geregeld te hebben.
• Frustratie/boosheid over bureaucratie en 

gebrek aan ‘menselijke maat’.
• Dankbaarheid voor de dingen die wél soepel 

geregeld kunnen worden.

• Rouw
• Frustratie/ boosheid over bureaucratie en gebrek aan 

‘menselijke maat’.
• Voldaan gevoel zodra dingen afgehandeld zijn.

Informatie-
behoefte

• Hoe bezit vast te leggen?
• Hoe zorg ik dat de langstlevende 

achterblijft met voldoende 
inkomen?

• Snel inzicht in 
uitvaartpolissen.

• Belangrijkste, dringende vraag: wat wordt 
mijn maandelijks inkomen? 

• En vooral: kan ik daarvan rondkomen!?

• Wat moet ik allemaal regelen/Heb ik alles geregeld/ 
vergeet ik niets? 
- Wat gaat automatisch en wat moet ik zelf doen?
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1. Vóór overlijden 
partner

2. Een week na 
overlijden partner

3. Eerste weken na overlijden 
partner

4. Rest van het eerste jaar na 
overlijden partner

Anw/rol SVB

• Lage bekendheid Anw
• Bekendheid met SVB vanwege 

Kinderbijslag of AOW (of PGB)
• Geen duidelijk beeld van de SVB
• Niet bekend dat de SVB de Anw

uitkeert

• Anw en SVB spelen geen rol 
gedurende deze eerste week.

• De SVB is relevant voor degenen die mogelijk 
in aanmerking komen voor Anw en voor 
degenen die AOW ontvangen/ontvingen.

• Niet iedereen is bekend met de Anw.
• Behoefte aan een berichtje van de SVB: 

“Mogelijk kom je in aanmerking voor…”.

• Geen rol: de eventuele veranderingen ten aanzien van 
AOW en Anw zijn in de meeste gevallen afgehandeld. 

Touchpoints

• Familie/vrienden
• Notaris
• Verzekeraar: uitvaartverzekering
• Evt. arts, stervensbegeleider, 

verzorger
• Krant, nieuwsberichten
• Consumentenbond
• Nieuwsbrieven (bijv. van 

Pensioenfonds)

• Familie/vrienden
• Uitvaartondernemer

Pijnpunten

• Geen pijnpunten want 
‘uitstelgedrag’’.

• Achteraf bezien: men had zich 
beter willen (laten) informeren.

• Moeilijk om snel inzicht te 
krijgen in uitvaartverzekering.

• In de eerste week post 
ontvangen, gericht ‘aan de 
erven van’.

• Bureaucratie.
• Angst om iets verkeerd in te vullen.
• Gevoel van haast.
• De default is online, terwijl velen voorkeur 

hebben voor telefonisch of zelfs face to face.
• Verklaring van erfrecht komt als een 

onaangename ‘verrassing’.

• Bureaucratie.
• Angst om iets vergeten te regelen.

• Familie (kinderen) 
/vrienden

• Boekje of checklist 
uitvaartorganisatie

• SVB 
• Pensioen 

uitkeerder
• UWV/Sociale 

Dienst

• Google
• Berichtenbox
• Nabestaandendesk 

van bank of 
verzekeraar

• Wijkcentrum
• Bibliotheek
• Vakbond

• Familie (kinderen)/vrienden
• Boekje of checklist van 

uitvaartorganisatie
• Google
• Nabestaandendesk van bank 

of verzekeraar
• Wijkcentrum
• Bibliotheek
• Vakbond



Men denkt niet graag na over de situatie van het overlijden van een partner en de financiële 

consequenties

• Het nadenken over de financiële gevolgen als er een partner zou komen te overlijden is niet iets waar mensen 

graag en vaak bij stilstaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat het praten over de dood en alles wat daarbij 

komt kijken door velen als een ongemakkelijk en onprettig onderwerp wordt ervaren. Veel mensen hebben 

ook het idee dat het ‘iets voor later’ is en dat het uiteindelijk altijd wel goed komt als het zover is (“In 

Nederland is alles goed geregeld.”).

- Áls er wordt nagedacht over de financiële consequenties, gaat het vaker over bezit dan over inkomen.

- Als er weinig bezittingen zijn, dan denkt men vaak dat het niet nodig is om iets te regelen.

- Als er wel bezittingen zijn dan denkt men dat het goed is om daarover zaken vast te leggen. 
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Financiële klantreis nabestaanden

Vóór overlijden Eerste week na overlijden Eerste 1 à 2 maanden na overlijden Rest eerste jaar na overlijden

We hebben het wel over de dood gehad, en 
wisten wat we wilden qua uitvaart. Maar over 
het financiële niet, we hebben geen bezit of 
spaargeld.”

Mijn man had een hersentumor en is jaren ziek 
geweest. Uiteindelijk hebben we vastgelegd dat 
hij euthanasie kon laten plegen. Verder hebben 

we het eigenlijk nooit gehad over wat er zou 
gebeuren na zijn overlijden. Af en toe over de 
uitvaart maar meestal stopten we dat weg.

Toen mijn man ziek werd, hebben we 
testamenten laten maken. Dat adviseerde de 
notaris, omdat hij daarin goed kon laten 
vastleggen wat zijn laatste wensen waren. Dus 
wij namen eigenlijk aan dat het daarmee goed 
geregeld was en dat we het goed hadden 
gedaan.

Nee, we hadden niets uitgezocht. Je weet toch 
niet dat hij zo gauw dood gaat? Mijn man was 
net 67! 



Life events en ziekte kunnen aanleiding zijn om (opnieuw) te kijken naar ‘financiën rondom 

overlijden’

• Life changing events (verhuizing, pensionering, geboorte) kunnen aanleiding zijn om de financiële situatie 

onder de loep te nemen. Soms wordt dan ook naar overlijden gekeken. In de meeste gevallen is dat kort en 

oppervlakkig.

• Ziekte is net zo vaak niet als wel aanleiding om er (opnieuw) naar te kijken. Voor sommige respondenten was 

de ziekte van de partner een reden om wat zaken uit te zoeken.

• In veel gevallen is er (bijna) niets geregeld en ook weinig/niets uitgezocht:

- In enkele gevallen zijn zaken testamentair vastgelegd (alleen als er iets vast te leggen valt).

- Soms is er een uitvaartverzekering en soms ook niet.

- Soms heeft degene die de administratie doet een lijst gemaakt voor de ander, ‘voor het geval 

dat…’.

Nadenken en spreken over financiën en overlijden voelt als ongemakkelijk en in deze fase soms als 

onnodig

• Veel mensen voelen zich ongemakkelijk om het te hebben over de financiële consequenties rondom 

het overlijden (van een partner). Daarnaast is er vaak gelatenheid of ontkenning: ‘het komt wel’, ‘het 

is nu nog niet zo ver’, ‘ik zie het dan wel’, het komt vast wel goed’ zijn veelgehoorde uitspraken. 
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Na de geboorte van onze zoon hebben we 
dingen uitgezocht en besproken. Voorbeelden 
zijn pensioen, verzekeringen en ook wat we 
concreet aan middelen hebben zoals een 
beleggingsverzekering of spaargeld. Geld dat je 
achter de hand hebt en kunt opnemen.

Toen ik zelf stopte met werken, heb ik even 
gekeken wat mijn pensioen zou zijn. Ik had 
berekend, dat het inkomen wel ongeveer op 
niveau zou blijven. Verder heb ik eigenlijk nooit 
ergens naar gekeken.

Ons huishouden was niet zo gecompliceerd. Dus 
ik heb alleen maar gedacht: dat is iets wat je 
testamentair moet regelen, en dat is het.

Mijn man vond het moeilijk om het daarover te 
hebben en dingen vast te leggen. Het voelde 
voor hem alsof je de dood daarmee oproept.



Voor zover er een informatiebehoefte bestaat, gaat die met name over het vastleggen van 

nalatenschap

• Doordat men áls men al van plan is iets regelen dit vooral gaat over het vastleggen van bezittingen, gaan de 

meeste vragen ook over dit onderwerp: Wie krijgt wat? Welk deel gaat naar de partner en welk deel naar de 

kinderen? Hoe voorkom je dat iemand anders ongewenst aanspraak maakt op nalatenschap? Wat moet er 

worden vastgelegd? Hoe kun je dit regelen? 

• In sommige gevallen vraagt men zich af: blijft de langstlevende partner achter met een voldoende hoog 

inkomen? Vaak is men hier meer op zoek naar een gevoel van geruststelling, zonder het naadje van de kous te 

willen weten. 

In deze fase is de bekendheid met de Anw relatief laag

• De bekendheid met het bestaan van de Anw is in deze fase van de klantreis relatief laag: voordat er iemand 

overlijdt, weet een aanzienlijk deel van de nabestaanden niet van de Anw. Logischerwijs wordt er in deze fase 

niet of nauwelijks nagedacht over de Anw en er wordt ook weinig over opgezocht.

- Enkele respondenten verwarren de Anw met het nabestaandenpensioen. 

• Een deel van de nabestaanden ontvangt AOW of kinderbijslag. De meesten weten wel dat de SVB de 

organisatie is die dit regelt maar de naam SVB is niet erg ‘top of mind’. De meeste respondenten hebben 

weinig tot geen beeld van de SVB en zijn er niet mee bekend dat de SVB ook de Anw uitkeert (als ze al weten 

dat de Anw bestaat).
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Ik wilde gewoon tips hebben: waar moet ik op 
letten, wat moet ik aanvragen.

Ik wou gewoon weten of er genoeg geld zou zijn. 
Verder heb ik me er niet heel erg in verdiept.

De Anw dat gaat toch via je pensioenfonds? Nee, 
de SVB is de organisatie die namens de overheid 
verschillende uitkeringen of toelagen 
organiseert, dus de kinderbijslag, de AOW, PGB, 
en ook de ANW. Nou begrijp ik het. Nee, daar 
heb ik nooit naar gekeken. U wist dus ook niet 
dat het bestond? Nee. Ik heb dus niet echt een 
beeld van de SVB.



Touchpoints

• In deze fase wordt weinig informatie gezocht over de financiële zaken bij en na overlijden. In de 

gevallen dat dat wel gebeurt, vraagt men vooral advies aan vrienden/familie, arts/verzorger of 

stervensbegeleider. Deze personen geven soms ook ongevraagd (maar welkom) advies.

• Daarnaast wordt de notaris soms geraadpleegd voor informatie en advies over nalatenschap. 

• Enkele nabestaanden zeggen af en toe iets ‘op te pikken’ uit nieuwsbrieven of andere communicatie 

van uitvaartverzekeraars, pensioenfondsen of de consumentenbond. Een deel van de respondenten 

leest dagelijks de krant en noemt dit als informatiebron voor ‘financiële weetjes’.

Geen pijnpunten in deze fase maar met terugwerkende kracht had met zich beter willen informeren

• Geen van de respondenten uit het onderzoek heeft het zoeken naar informatie over financiën rondom 

overlijden ervaren als moeilijk, vervelend of lastig. In een groot deel van de gevallen komt dat omdat 

er niet of nauwelijks is gezocht naar informatie. Enkelen van hen geven aan weliswaar geen pijnpunt 

te hebben ervaren vóór overlijden maar zou met terugwerkende kracht wel wensen dat ze zichzelf 

beter geïnformeerd hadden. 

• Degenen die wel informatie hebben gezocht, zijn vaker ook wat beter onderlegd en weten daarom 

ook de benodigde informatie te vinden.
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En bij Yarden, de uitvaartonderneming, hebben ze 
ons ook informatie gegeven. Ik heb daar toen ook 
naar gevraagd, informatie over voor en na. Ze 
vonden het wel bijzonder. Ik wilde gewoon tips 
hebben: waar moet ik op letten, wat moet ik 
aanvragen.

Familie/vrienden

Notaris

Uitvaartverzekeraar

Arts, stervensbegeleider, verzorger

Krant, nieuwsberichten

Consumentenbond

Nieuwsbrieven

bijv. van pensioenfonds

En heeft u toen uitgezocht of u nog meer moest 
regelen? Nee. Dat had ik wel moeten doen maar heb 
ik toen niet gedaan. 



In de eerste week gaat alle aandacht die men op kan brengen naar het organiseren van een mooi 

afscheid van de nabestaande

• De eerste week na het overlijden van de partner beleven veel nabestaanden in een roes. Ze staan ‘in de 

overlevingsmodus’ en hebben alle energie en aandacht die ze kunnen opbrengen nodig om een mooi 

afscheid voor de overleden partner te organiseren. Ze krijgen hierbij vaak hulp van een 

uitvaartbegeleider en ook van familie en/of vrienden. Een aantal respondenten gaf aan het lastig te 

vinden overzicht te krijgen van de uitvaartverzekering. Dat had ermee te maken dat de verzekering al 

lang geleden was afgesloten en dat er inmiddels fusies zijn geweest tussen verzekeraars. Dit maakte 

het moeilijk om op korte termijn inzicht te krijgen in het verzekerde bedrag. 

• Enkele respondenten geven aan dat zij zich in de eerste week na het overlijden van de partner gingen 

realiseren dat ze na de uitvaart snel zouden moeten uitzoeken hoe men rond zou kunnen komen. Dit 

geldt vooral voor gevallen waarbij de overleden partner de hoofdkostwinner was en het inkomen hoe 

dan ook relatief laag was. In deze gevallen was de simpele gedachte: kan ik straks rondkomen en blijven 

wonen waar ik woon? 

• Tot slot noemen meerdere respondenten dat ze in de eerste week al post ontvingen geadresseerd ‘aan 

de erven van’. Dit soort berichten kunnen de nabestaanden gedurende deze week niet waarderen en 

het geeft een beklemmend gevoel. En bovendien, al zou men willen, dan nog zouden de nabestaanden 

het in deze week niet op kunnen brengen om andere zaken te regelen dan de uitvaart. 
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Gelijk na het overlijden was het gesprek met de 
uitvaartleider. Ik had nog een mapje met hele 
oude polissen. Dan moet je ontzettend gaan 
uitzoeken naar welke maatschappijen dat 

allemaal is gegaan. Dat is een enorme uitzoekerij.

Er lag op woensdag al een brief in de bus en mijn 
vader was maandag overleden. Meteen van: ‘dit 
moet betaald worden, dat moet gedaan 
worden’. Ik dacht echt: Man, mijn vader is nog 
geen 48 uur geleden overleden! Er komt zoveel 
op je af. En dan moet je de uitvaart nog gaan 
regelen. Mag ik even gewoon ademen? 

En dan krijg je op de dag na zijn overlijden al 
papieren: RDW. Dat de auto moest worden 
overgezet op mijn naam. Ik dacht, krijg het heen 
en weer. Ik deed alle post in de kast, zoek het 

maar uit.



Nabestaanden zijn de eerste week bezig met de organisatie van het afscheid van hun overleden 

partner

• Na het overlijden van een partner worden in eerste instantie familie en eventueel enkele andere 

bekenden ingelicht (in situaties waarin de overledene nog werkzaam was, is bijvoorbeeld de werkgever 

ingelicht). Dit is vaak de kleine kring die vervolgens ook steun geeft gedurende de eerste week en helpt 

bij het organiseren van alles wat er gedaan moet worden. 

• Daarnaast wordt de uitvaartverzekering geraadpleegd (Waarvoor ben ik verzekerd?) en een 

uitvaartorganisatie ingeschakeld (Wat zijn de mogelijkheden? Wat kan binnen het budget van mijn 

verzekering? In sommige gevallen wordt de uitvaartondernemer een houvast/vertrouwenspersoon 

gedurende de eerste week (of soms zelf nog wat langer). Enkele respondenten herinneren zich een map 

te hebben ontvangen van de uitvaartorganisatie met daarin ook een boekje of checklist over wat er 

allemaal geregeld moet worden de komende tijd. Behalve praktische zaken die geregeld moeten 

worden, staan in de lijst ook veel financiële zaken. 

Verdoving of juist verdriet zijn veel genoemde emoties. Achteraf wordt de eerste week vaak 

omschreven als ‘in een waas’

• De meeste nabestaanden geven aan zich nog weinig concreets te herinneren van de eerste week na het 

overlijden van hun partner. Ze waren overmand door het verdriet en hebben de week beleefd in een 

soort waas of verdoving. Enkele respondenten, waarbij de partner onverwacht overleed, voelden ook 

paniek. Ze waren niet voorbereid op een onverwacht overlijden. 
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Een vriendin had tien maanden daarvoor haar 

man verloren. Zij ving mij op, wist wat mij te 
wachten stond. We hadden Niels, die regelde 
eerder al drie begrafenissen voor ons, en die belde 
ik.

Een vriendin van mijn vrouw die heb ik gevraagd of 
ze mij wilde helpen. Ik had alles op papier gezet en 

haar een kopie gegeven. Zo van als ik dichtsla, dat 
zij dan ook weet hoe en wat. We hadden alles al, 
tot aan de muziek. Ze wilde besloten gecremeerd 
worden, geen familie van haar erbij. Zo hebben we 
dat gedaan. Die mevrouw van de uitvaart was een 
vriendelijke vrouw. Ik heb nu nog contact met 
haar.

Ik weet niet meer zo veel over die eerste week. Het 
is een beetje langs me heengegaan. Beetje 
automatische piloot. Beetje vaag. Van dag tot dag. 

Ik was helemaal in paniek. Ik wist nergens wat 
van. Ik wist ook niet waar de papieren lagen, 
was helemaal in shock. Mijn kinderen hebben 
toen een begrafenisondernemer gevonden.



Informatiebehoefte staat in het tekenen van het organiseren van de uitvaart

• De behoefte aan informatie is toegespitst op de uitvaart van de overleden partner: de nabestaanden 

wensen snel inzicht in de voorwaarden van de uitvaartverzekering en vervolgens (met de wetenschap 

van het budget) in de mogelijkheden om een mooi afscheid te organiseren. 

In deze eerste week is er geen ruimte voor de Anw/ de SVB

• Omdat nabestaanden in deze week hun volle aandacht gebruiken voor de uitvaart, spelen de Anw en de 

SVB geen rol.

Touchpoints

De nabestaande zoekt behalve met familie en bekenden en de uitvaartorganisatie gedurende deze week 

geen andere contacten. Er is mentaal ook geen ruimte voor andere contacten. Wel ontvangen sommige 

nabestaanden al post die gericht is ‘aan de erven van’.

Ook al onderneemt de nabestaande weinig op het gebied van financiën regelen, toch zijn er wel 

degelijk pijnpunten

• Fusies van verzekeraars belemmeren snel inzicht in de uitvaartverzekering.

• In de eerste week post ontvangen ‘aan de erven van’: 

- Zakelijke berichten binnen een week getuigen niet van ‘menselijke maat’.

- Nabestaanden voelen haast en druk, er is geen ruimte voor rouw.
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Familie/vrienden

Uitvaartverzekeraar

Uitvaartondernemer/ 

uitvaartbegeleider

Brieven 

‘aan de erven van’



Hetgeen men denkt na de uitvaart kan verschillen

• Een deel van de nabestaanden heeft geen zorgen over inkomen. Zij weten of denken te weten dat ze 

voldoende inkomen zullen hebben om van te leven in de nieuwe situatie. 

• Een ander deel van de nabestaanden heeft wel zorgen over het inkomen: dit zijn vooral degenen die 

afhankelijk zijn van uitkeringen (AOW, pensioen, WIA, PGB) of die afhankelijk waren van het inkomen 

van hun overleden partner. Deze groep nabestaanden denkt vooral aan hoe ze rond kunnen komen in 

de nieuwe situatie. Een deel van deze mensen denkt dat ze zelf actie moeten ondernemen en een ander 

deel denkt dat het vanzelf geregeld wordt.

• Behalve inkomen, spelen ook de grotere uitgaven een rol in het plaatje of men rond kan komen. 

Nabestaanden denken na over hypotheek, levensverzekering of over de te betalen huur. 
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Ik dacht, er komt automatisch een 
uitkeringsinstantie naar me toe.

En viel er ook nog inkomen weg toen uw vrouw 
overleed? Wel wat, maar omdat de AOW weer 
meer wordt viel het wel mee. Moest u daar zelf 
ook nog iets voor regelen? Nee, dat gaat 
automatisch volgens mij. Ik denk via de 
begrafenisondernemer, die geven dat soort 
dingen dan door aan de gemeente. Dat hoefde ik 

zelf niet te doen.

We wisten dat er wel verschillende 
inkomstenbronnen waren maar niet precies 
welke. Het was even een open veld.



Afhankelijk van het al dan niet hebben van financiële zorgen gaat men snel en gericht aan de slag óf 

stelt men zich wat meer afwachtend op

• Degenen die een krapper financieel plaatje hebben en afhankelijk zijn van instanties, gaan zo snel 

mogelijk aan de slag. Ze zoeken contact met de SVB, het UWV, de Sociale Dienst en met 

pensioenorganisaties. Het belangrijkste doel hiervan is om zo snel mogelijk inzicht (geruststelling) te 

krijgen in de hoogte van het nieuwe inkomen en vervolgens ook om het zo snel mogelijk te regelen. 

• Degenen die geen zorgen hebben over inkomen en/of uitgaven, hebben weinig haast om zaken te 

regelen. In sommige gevallen kan het organiseren van de financiën een prettige afleiding zijn van 

verdriet.
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Mijn zoon is gaan googelen. Hij zei: je moet naar 
de SVB bellen. Toen ben ik gaan bellen en kreeg 
een hele aardige meneer die zei: ‘zo’n aanvraag 
duurt wel een paar weken tot maanden’. Dus ik 
zei: ‘waar moet ik dan van leven?’ Hij zei: ‘Dan 
moet u naar de Sociale Dienst en daar een 
uitkering aanvragen.

Ik wist ook dat ik het financieel alleen zou 
redden. Ik ben er pas na acht of negen weken 
ingedoken. Het had meer een psychologische 
reden, ik had meer rust. Na acht of negen 

weken, toen ik eerst met een psycholoog heb 
gepraat, toen had ik er weer ruimte voor om het 
op te pakken. 



Om inkomen te (re)organiseren moet er veel geregeld worden

• Om het nieuwe financiële huishouden te organiseren moet er veel geregeld worden. Vooral de 

administratieve last is groot:

- Er moeten aanvragen worden gedaan: instanties bellen of bezoeken.

- Er moeten bewijzen worden overlegd (bijvoorbeeld bewijs van arbeidsongeschiktheid, verklaring van 

overlijden van de partner).

- In een aantal gevallen moet er een verklaring van erfrecht worden overlegd (en dus opgemaakt).

- Totdat er duidelijkheid is, gaan sommige nabestaanden ook op zoek (google) naar het bedrag dat zij 

wellicht zullen ontvangen. Dit doen ze om duidelijkheid (zekerheid) te krijgen over het toekomstig 

(huidig) inkomen.
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Ik naar de Sociale Dienst, dat vond ik al vreselijk. 
En dan je moet de hele duvel en z’n ouwe moer 
meeslepen. Je moet eerst aanvragen en papieren 
laten zien, want je krijgt niet zomaar die uitkering. 
Dus je moet een hele papiermassa invullen. Omdat 
ik in het verleden een hartinfarct had gehad,was ik 

afgekeurd. Moest ik die hartinfarct bewijzen. Die 
had ik toen ik 24 was! Ik had daar geen papieren 
meer van dus ik moest een heel boekwerk 
opvragen bij de huisdokter. Je moet overal zelf 
achteraan. 

Mijn man overleed de 20ste en een week later 
kwam zijn inkomen. Nog niks aan de hand denk je. 
Maar hij heeft in die maand al niet meer de 
complete AOW gehad. Slechts een deel. Ik heb toen 
wel ergens gezien dat het z’n laatste betaling was 
en dat ik contact op kon nemen. Maar daar lees je 
overheen. Er waren zoveel dingen, je weet het niet 

meer. Ik belde met UWV hoe dat zat. Daar heb ik 
mijn WIA. Ze zeiden: via het internet, daar kan je 
dat en dat.”

De Sociale Dienst had gezegd dat ik naar de SVB 
moest voor die Anw. Ze wisten dat ik niet getrouwd 
was en niet in aanmerking kwam voor Anw. Maar nee, 
dat moet dan officieel met een stempeltje. Ik dacht, 
jullie kunnen dat toch ook even telefonisch regelen. 
Waarom moet je mij daarmee belasten?



Voor de huishoudens met een lager inkomen worden tegemoetkomingen aangevraagd

• Voor de huishoudens waar het inkomen relatief laag is, bestaat de mogelijkheid om tegemoetkomingen 
aan te vragen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kortingen op de gemeentelijke lasten. 

- Sommige huishoudens hadden dergelijke toeslagen al. Zij hebben doorgegeven dat de partner is 

overleden en de tegemoetkoming laten continueren voor de nieuwe financiële situatie. 

- Sommige nabestaanden hadden deze tegemoetkoming nog niet en in sommige gevallen waren ze er 

ook niet mee bekend. Zij hebben vaak op advies van een bekende (familie of kennis) de 

tegemoetkoming aangevraagd (of de betreffende bekende heeft het zelfs voor hen gedaan). 

• Het woord ‘toeslagen’ maakt sommigen alert: ze willen wel aanspraak maken op een toeslag maar 
willen niet in de situatie komen dat ze die toeslag ten onrechte ontvangen of dat ze een te hoog bedrag 
ontvangen. Om achteraf terug te betalen is namelijk (juist in een krap huishouden) erg vervelend. 

• De overlijdensuitkering die hoort bij de AOW is niet een onderwerp dat respondenten spontaan ter 

sprake hebben gebracht. Dit is niet verrassend omdat de overlijdensuitkering in principe 

geautomatiseerd wordt uitgekeerd aan de partner met wie de overledene samenleefde. 
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Ik wist dat er zorgtoeslag is en huurtoeslag. Maar 

mijn ouders kregen dat sowieso niet want het 

inkomen was gewoon te hoog. Maar ik dacht: 

misschien krijgt ze het nu wel. Dus ik ging 

googelen en er stond al: vanaf zo’n bedrag of lager 

kun je het krijgen. En toen dacht ik: ze heeft meer 

dan dat, dus dat kunnen we skippen. 

Ja ik weet van die toeslagen af. Toen ik 65 werd, 
kreeg ik automatisch zorgtoeslag terwijl ik er geen 
recht op had. Daar heb ik toen strijd om gehad. Ze 
zeiden: ‘maar mevrouw, dat is toch een aardig 
spaarpotje?’ Ik zeg: ‘Nee, dat is het niet want ik 
moet het jullie terugbetalen’. En toen was het: ‘ja 
maar als je nu een grote uitgave hebt, dan kun je 
die doen’. Ik geloof dat het me 5 maanden heeft 
gekost voordat ik ervan afwas. Ik weet gewoon 
zeker dat ik er geen recht op heb, dus dan wil ik 
het ook niet.

Zorgtoeslag, dat wist ik niet, dat krijg je altijd hè. 
Maar daar heb ik dus niet bij stilgestaan. Ga ik wel 

doen. Want heeft met inkomen te maken, heb ik 
toevallig net over gehoord van iemand.

Huursubsidie, waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing, daar krijg je korting op. Zorgtoeslag. Hoe ik 
dat wist? Mijn moeder heeft een AOW en ik weet dat zij dat moet betalen en korting krijgt. Dus dat 
wist ik wel. Ik moest 14010 bellen. En dan krijg je de Gemeente Rotterdam aan de lijn. Daar zit dan 
ook de teruggave afvalstoffenheffing bij, van de belasting is dat, en dan verbinden ze je door. Voor 
het regelen van de huursubsidie ben ik naar de woningbouw gegaan.



Regelen van de woonsituatie en van bankzaken

• Naast het regelen van zaken rondom inkomen worden zaken geregeld rondom de woonsituatie: de 

hypotheekverstrekker wordt ingelicht of de huur wordt overgezet op de naam van de nabestaande.

• Daarna (en soms daarmee samengaand) worden bankzaken geregeld:

- Tegoeden worden opgenomen. Dit kan gaan om spaartegoeden, beleggingen, bedragen op een 

rekening courant, vrij opneembare hypotheek of creditcard.

- Verzekeringen worden overgeschreven of opgezegd.

- Veel nabestaanden wachten (op advies van anderen) met het doorgeven van overlijden aan de bank 

totdat alle zakelijke/financiële zaken van de overledene zijn afgehandeld. Dat doen ze om te 

voorkomen dat rekeningen worden geblokkeerd en ze niet meer bij het geld van hun partner kunnen.
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Het huis stond sowieso op mijn naam dus dat was 
heel makkelijk. Het was een huurhuis en geen 
huursubsidie. Dus die rompslomp hebben we niet 
gehad.

Ik kreeg een brief van Ymere dat ik het huis op mijn 

naam moest overschrijven. Ik heb eerst gebeld 
maar het moest schriftelijk. Ik moest die 
overlijdensacte insturen. Die moest dan in de 
computer, en die is ook niet altijd lekker. Dan stuur 
je een e-mail met een bijlage, komt het niet aan, 
appen ze weer. Ik heb het drie keer moeten doen of 
zo. Zo achterlijk. Ik werd er tureluurs van, elke keer 

die akte meesturen.

Mijn vriend had een rekening en 

daar stond nog 500 euro op. Omdat 

we niet getrouwd waren, ging het 

geld naar zijn tante Gusta. Zij is met 

mij meegegaan naar de bank zodat 

ik het geld kon krijgen.

Ik heb zijn bankrekening nog niet opgezegd. Het 

kan zijn dat er nog geld op wordt gestort. Ik houd 

hem nog een jaartje aan misschien.

Bij mijn eerste man die overleed heb ik te snel 
aangegeven dat hij was overleden. Toen hebben ze 
die rekening geblokkeerd terwijl ik nog een boel 
rekeningen moest betalen. Dus nu heb ik eerst als 
het geld van de rekeningen afgehaald en toen pas 
doorgegeven dat mijn man was overleden en de 
rekening laten sluiten. 



Gevoelens van onzekerheid, frustratie en dankbaarheid wisselen elkaar af terwijl ondertussen nog 

steeds vooral het verdriet overheerst

• De nabestaanden geven aan nog maanden te rouwen om het gemis van de overledene. In sommige 

gevallen leidt het tot psychische problemen en gevoelens van eenzaamheid. In sommige gevallen wordt 

psychische hulp gezocht. Tegen deze achtergrond moet men dus aan de slag met het organiseren van 

het financiële huishouden, daar komen de volgende gevoelens bij kijken: 

- Onzekerheid over financiële situatie.

- Haast om dingen geregeld te hebben.

- Frustratie/boosheid over bureaucratie en gebrek aan ‘menselijke maat’.

- Dankbaarheid voor de dingen die wél soepel geregeld kunnen worden.
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Ik heb hulp gezocht bij een psycholoog omdat ik 
er gewoon niet meer uitkwam. Daar kom ik soms 
nog.

Je wilt gewoon weten of het goed komt en of het 

goed geregeld is. Er komt zo veel bij kijken en je 
moet allerlei papieren laten zien. En je weet pas of 
het goed is gegaan als het geld op je rekening 
staat. 

Ik wilde alles snel. Alles geregeld hebben en dat ik 

gewoon mijn lasten kon betalen. Instanties zijn niet 

zo snel. Ik voelde echt haast.

Ik was soms wel boos. Het lijkt soms wel alsof ze je 
niet willen helpen of zo. Kom op, dit is een 
noodgeval. Ik heb er niet om gevraagd. Probeer er 
menselijk mee om te gaan.

Sommige dingen waren grandioos goed 
geregeld. Daar hoefde je helemaal niets 

voor te doen. 



De belangrijkste informatiebehoefte is watmoet ik regelen en hoe kan ik het zo efficiënt en zo goed 

mogelijk regelen

• Voor de nabestaanden waarvan de overledene de hoofdkostwinner was, is de belangrijkste en meest 

dringende vraag: wat wordt mijn maandelijks inkomen en kan ik daarvan rond komen?

• Voor zowel het inkomensdeel als voor de andere zaken die men moet regelen is dan de vraag: wat moet 

ik precies doen?

• En hoe kan ik dat het beste doen?

- Waar moet ik het regelen (online, telefonisch, face to face)?

- Wat heb ik nodig (aan formulieren, bewijzen, et cetera)?

- Hoe weet ik dat ik het goed doe? Wat gebeurt er als ik het niet goed doe?

- Waar kan ik terecht met vragen?
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Ja ik wou toch zo snel mogelijk weten of ik geld 
zou krijgen en hoe veel dat zou zijn. Ja, de huur 
moet toch betaald worden.

Ik had geen lijstje ofzo van wat ik moest doen. Was 

dat er maar. Je weet eigenlijk niet wat er allemaal 
bij komt kijken.
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Mijn kinderen hebben geholpen met Anw
aanvragen. Ik denk online. Het liefst had ik een 
brief van ze gehad, dat de mogelijkheid er is om 
Anw aan te vragen. Dat is dan een soort 
hulpmiddel, een reminder. 

Een kennis van me zag dat ik het wel een beetje 
moelijker had financieel. Ze gaf aan dat er een 
weduwe uitkering bestaat en dat soort dingen. Ik 
heb haar toen mijn gegevens gegeven en zij heeft 
het geregeld. Dat was 4 of 5 maanden na het 
overlijden van mijn man.

In deze fase wordt de Anw, en dus de SVB, relevant voor iedereen die (mogelijk) voor Anw in 

aanmerking komt

• De SVB is relevant voor degenen die mogelijk in aanmerking komen voor Anw en voor degenen die 

AOW ontvangen/ontvingen.

• Niet iedereen is tot dat moment bekend met de Anw. Sommigen weten vaag dat er ‘iets voor 

nabestaanden is’ maar niet van de hoed en de rand: ze kennen de naam van de uitkering niet en weten 

ook niet wie de instantie is die het organiseert. Vaak wordt men getipt door bekenden en soms ook 

geholpen om het aan te vragen.

• Sommige respondenten geven aan dat zij een bericht hebben ontvangen van de SVB over de 

mogelijkheid om Anw aan te vragen.

• Sommige respondenten geven aan dat zij verwachten dat de SVB alle benodigde informatie heeft om 

de Anw-uitkering, als die relevant is, in gang te zetten. Zij wensen dat de SVB dit uit zichzelf zou doen.

Het regelen van de Anw heeft wel twee maanden geduurd. Ik 

hing elke keer bloednerveus aan de telefoon. Want je moet toch 

je huur en dingen betalen. En ondertussen zit je met zoveel 

vragen. Je weet bijvoorbeeld ook niet hoeveel je krijgt. Dat heb 

ik gegoogeld maar nergens kunnen vinden. 

Nee ik denk niet dat ik voor Anw in aanmerking 
kom. Ik denk dat ik het toen wel gecheckt heb. 
Maar geld was op dat moment ook helemaal niet 
belangrijk. 

Ik kreeg een brief van de SVB dat ik papieren moest invullen. Toen heb ik ze gebeld. 
Maar dan gaan ze zoveel vragen. Die man ging vragen wanneer mijn man uit Suriname 
was gekomen. Dat weet ik toch niet meer! En dan moet je toch binnen een bepaalde 
tijd insturen en zo. Je raakt een beetje in paniek, je wilt dingen doen zoals het moet. 
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Touchpoints

De touchpoints in deze fase staan allemaal in het teken van het organiseren van het 

inkomen (de SVB, pensioenuitkeerder, UWV/ Sociale Dienst, berichtenbox, de 

gemeente), het regelen van bankzaken (bank, verzekeraar) en het regelen van de 

woonzaken en woonlasten (bank, woningcorporatie). Als nabestaanden (of de 

vrienden/familie die zaken voor ze regelen) het niet weten, zoeken ze vooral via Google. 

Het is voor de meeste nabestaanden lastig om nu nog terug te halen welke websites ze 

verder nog hebben bezocht.

Het wijkcentrum is een touchpoint dat vooral wordt geraadpleegd door nabestaanden 

wanneer zij hulp nodig hebben bij de organisatie van financiën, bijvoorbeeld bij het 

invullen. Het zijn met name nabestaanden die minder bekwaam zijn in financiën, in taal of 

in het online regelen van zaken. De bibliotheek is in dit kader ook enkele keren genoemd. 

De notaris wordt soms nog geraadpleegd als nabestaanden de verklaring van erfrecht 

laten opmaken of daar informatie over opvragen. 
Familie (kinderen)/vrienden

Boekje of checklist 

uitvaartorganisatie

Notaris

De SVB

Pensioen-

uitkeerder

UWV/

Sociale Dienst

Google

Berichtenbox

Nabestaandendesk van 

bank of verzekeraar

Wijkcentrum

Bibliotheek

de gemeente



Pains

Deze fase is niet alleen het zwaartepunt van de klantreis maar vaak ook het gevoelde dieptepunt. De 

nabestaanden ervaren een aantal pains:
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Ik ben naar de SVB gegaan. Ik wilde het ter 
plekke invullen maar ik had dingen nodig die 
thuis lagen. Dus ik heb het thuis ingevuld en 
toen teruggegaan en afgeleverd. 

Mijn allergrootste frustratie was de Visa-bank. 
Daar hadden we een creditcard op Ruud z’n 
naam. Deze gaf de hoogste spaarrente, dus we 
zetten al ons spaargeld op die creditcard. Dat 
was ongeveer 12.000 euro. Toen mijn man was 
overleden wilde ik dat geld hebben maar kreeg 
ik het niet. Zij wisten inmiddels dat mijn man was 
overleden en hadden het geblokkeerd. Ik moest 
een verklaring van erfrecht hebben. Dat is ook bij 
het programma Radar geweest.

Wij hadden nog een hypotheek waarvan de helft 
vrij opneembaar is. Maar toen mijn vrouw 
overleed hoorde ik van de bank dat dat dus niet 
kon. Het enige wat kon waren de 
begrafeniskosten ervan betalen. Voor de rest was 
dat geblokkeerd. Een verklaring van erfrecht 
moet er dan komen. Dat had eigenlijk voor haar 
overlijden moeten zijn. Het gaf een hoop heisa, ik 

heb een poos geen geld kunnen opnemen. 

• Er is een gevoel van ‘druk’: Sommige 

nabestaanden voelen druk om zaken snel te 

regelen. Dat kan te maken hebben met 

onzekerheid over financiën maar het kan ook 

komen doordat ze door veel instanties worden 

benaderd met vragen of mededelingen. 

• Nabestaanden lopen tegen bureaucratie aan: 

- De bureaucratische last om zaken te regelen en 

de hoeveelheid werk en papier die hierbij 

komen kijken zijn enorm. 

- Sommige zaken die geregeld moeten worden, 

komen over als onlogisch.

- Nabestaanden hebben het gevoel 

tegengewerkt te worden of een nummer te 

zijn. 

• De default is online, terwijl velen voorkeur hebben 

voor telefonisch of zelfs face to face.

• Er is angst om iets verkeerd in te vullen omdat dit 

kan resulteren in vertraging of in een verkeerde of 

ongewenste uitkomst.

• Sommige financiële instellingen vragen om een 

verklaring van erfrecht. Voor de nabestaanden 

was dit een onaangename verrassing: het koste 

veel tijd en geld om zo’n verklaring te laten 

opstellen (notaris). In sommige gevallen waren de 

kosten van de verklaring hoger dan het tegoed op 

de rekening dat hiermee verkregen moest 

worden. Een van de respondenten heeft hulp 

gezocht bij het programma Radar. De betreffende 

uitzending heeft geleid tot kamervragen. 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/waarom-is-het-banksaldo-van-je-overleden-dierbare-uitgekeerd-krijgen-zo-moeilijk/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/kamervragen-na-uitzending-radar-over-banksaldi-van-overledenen/
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Ik dacht dat het allemaal automatisch zou gaan, maar dat was niet zo. Mijn man had een uitkering en daar leefden we op. Dus toen hij 

dood ging, stopte dat. Ik dacht dat ik dan automatisch iets zou krijgen. Ze weten dat mijn man gehuwd is. Maar ik hoorde niks. En ik moet 

eerlijk zeggen: ik kon ook niet vinden waar ik naartoe moest. Niemand die wat zei. Ik heb op internet gezocht en mijn zoon is gaan 

googelen en gaan bellen. Hij zei: je moet naar de SVB bellen. Toen ben ik gaan bellen en kreeg een hele aardige meneer die zei: ‘zo’n 

aanvraag duurt wel een paar weken tot maanden’. Dus ik zei: ‘waar moet ik dan van leven?’ Hij zei: ‘Dan moet u naar de Sociale Dienst en 

daar een uitkering aanvragen. Wij werken samen met de Sociale Dienst en dat gaat dan sneller. En als het dan geregeld is, en het hangt er 

vanaf want u moet ook zoveel procent zijn afgekeurd wil u van ons een inkomen krijgen.’ Ik zeg: ‘Naar de Sociale Dienst, dat meen je niet.’ .

Ik vond het vreselijk. En je moet de hele duvel en z’n ouwe moer meeslepen. Je hebt wel wat anders aan je hoofd dan dit gezeik. Je moet 

eerst aanvragen en papieren laten zien, want je krijgt niet zomaar die Algemene Nabestaanden uitkering. Dus je moet een hele 

papiermassa invullen, ook omdat ik dingen had gehad in het verleden, zoals een hartinfarct. En je moet meer dan zoveel procent afgekeurd 

zijn. En dat moet je allemaal bewijzen. Mijn eerste hartinfarct had ik toen ik 24 was. Ik had daar geen papieren meer van dus ik moest een 

heel boekwerk opvragen bij de huisdokter. Zoveel werk voor wat? Voor niks. Je moet overal zelf achteraan. Bewijzen. Dan denk ik: ze 

kunnen ook een hoop zelf nakijken. En in plaats dat ze een papiertje in die map erbij doen, dat het niet automatisch gaat voor de 

nabestaanden, of je nou een vrouw of een man bent. I: En is het nu geregeld? R: Ja, maar het heeft wel twee maanden geduurd. Dat ik elke 

keer bloednerveus aan die telefoon hing. Want je moet toch je huur en dingen betalen. En zit het nerveuze in ‘krijg ik het wel’ of in het 

dingen opsturen? Het is het hele pakket, niet één ding. Je zit met zoveel vragen, je weet ook niet hoeveel je krijgt. Want als je op internet 

zoekt, dan zie je heel veel bedragen staan. Maar dat zijn brutobedragen. Dus weet ik niet hoeveel het is wat je overhoudt. Is dat het sociaal 

minimum of meer? 

Financiële klantreis nabestaanden

Vóór overlijden Eerste week na overlijden Eerste 1 à 2 maanden na overlijden Rest eerste jaar na overlijden
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Nadat de meest urgente zaken rondom inkomen, wonen en bezit zijn geregeld, heeft de nabestaande 

ruimte om aan andere zaken te denken die nog geregeld moeten worden

• Rondkomen en wonen zijn de meest belangrijke en urgente zaken die geregeld moeten worden. Als dat 

geregeld is (of in gang gezet) kan de nabestaande nadenken over het afhandelen van andere 

administratieve zaken. Dit zijn vaak abonnementen of lidmaatschappen die opgezegd moeten worden 

of overgezet op naam van de nabestaande.

De hele administratieve afhandeling heeft zeker 
zes of zeven maanden geduurd.

Je weet dus eigenlijk niet waar je verder nog op 
moet letten en wat je moet regelen. Daar kom je 
eigenlijk automatisch achter. Komt het wel 
vanzelf op je af. 

Ik ging bij mezelf na: wat heb ik voor 
verzekeringen? Auto, scooter. Dat moet 
geregeld. En ik had een checklist gekregen van 
de uitvaartondernemer. Daar heb ik wel wat aan 
gehad. 
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Na het organiseren van inkomen en wonen worden andere zaken afgehandeld

• Abonnementen en andere vaste afspraken worden opgezegd of op de naam van de nabestaande gezet:

- Stopzetten fietsverzekering, autoverzekering, scooterverzekering, uitvaartverzekering.

- Auto op naam van de nabestaande.

- Parkeervergunning op naam van de nabestaande.

- Leaseauto terugbrengen.

- Opzeggen krantabonnement.

- Scootmobiel van de gemeente opzeggen.

- Abonnement telefoon, energie, water op naam van de nabestaande.

• Er wordt belastingaangifte gedaan over het jaar dat de partner is overleden. Deze aangifte is vaak wat 

anders dan anders omdat de huishoudsituatie is veranderd. Om deze reden (en in een aantal gevallen 

omdat de nabestaanden nooit eerder belastingaangifte hadden gedaan) wordt vaak hulp ingeschakeld 

van een familielid of financieel adviseur. Soms gaat men ook naar het belastingkantoor voor hulp bij het 

invullen. 

Als ik dan door het huis dwaalde kwam ik soms 
iets tegen en dan dacht ik, oh ja, dat moet ik ook 
nog regelen.

Ik heb de portemonnee van mijn vrouw gepakt 
en heb alle pasjes erbij gepakt om te zien wat ik 
moest regelen.

Mijn man had een lijst gemaakt met alle 
abonnementen enzo. Die heb ik erbij gepakt. 

Neem de belastingaangifte, dat doe ik niet. Ik 
heb er geen verstand van, ben niet zo onderlegd 
wat dat betreft. Ik ga er altijd naar toe, naar het 
belastingkantoor. 
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Ook in deze laatste fase van de klantreis is er nog frustratie over bureaucratie

• Terwijl de nabestaanden nog steeds in de rouw zijn, handelen ze de laatste administratieve lasten 

rondom het overlijden van hun partner af. Ook hier lopen ze nog regelmatig tegen bureaucratie aan en 

dat frustreert. 

• Aan de andere kant geeft het ze wel een opgelucht en voldaan gevoel wanneer zaken zijn afgehandeld. 

De informatiebehoefte

• De informatiebehoefte gaat in deze fase vooral over:

- Wat moet ik nog afhandelen?

- En hoe kan ik dat het beste doen?

• Er is dus behoefte aan overzicht en ook aan een uitleg van hoe dingen te organiseren. 

Rol Anw/SVB: op de achtergrond

• In de meeste gevallen is de Anw aangevraagd en in gang gezet. Daarna hoeft de nabestaande daar 

voorlopig niets meer aan te doen. De SVB is daarmee ook op de achtergrond geraakt. Eén nabestaande 

vraagt pas later Anw aan (omdat ze er eerst niet mee bekend was).

Geen gevoel, automatische piloot. Ik heb het 
hele bureaucratische gebeuren maar over me 
heen laten komen. Het voelde een beetje als 
overleven. 

Het was best veel gedoe allemaal. En als het dan 

was afgehandeld dan had ik wel een voldaan 
gevoel.

Ik wou dat er een soort checklist was: heeft u 
dit, doe dan dat. En dan moet u formulier A en B 
meenemen. 
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Familie (kinderen)/vrienden

Boekje of checklist 

uitvaartorganisatie

Vakbond

Google

Berichtenbox

Nabestaandendesk van 

bank of verzekeraar

Wijkcentrum

Bibliotheek

Gemeente

De touchpoints van de nabestaanden verschillen al naar gelang hetgeen er nog geregeld moet 

worden

Uit de gesprekken met nabestaanden blijkt dat elk huishouden anders is georganiseerd en dat de 

nabestaanden ook allemaal aan verschillende zaken belang hechten en ze doen de dingen op hun eigen 

manier. De mate waarin en de volgorde waarin met de touchpoints raadpleegt, verschillen van persoon tot 

persoon. 



Pains

• Ook in de laatste fase van deze klantreis stuit de nabestaande nog op veel bureaucratie. Dit irriteert, vooral 

omdat het zo onnodig is en omdat het niet goed aansluit bij de behoefte aan een menselijke benadering. 

• Daarnaast is de nabestaande nog steeds alert op zaken die niet of niet goed geregeld zijn. Er is een soort 

angst om het niet goed geregeld te hebben en daar later last van te krijgen.
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xx

Ik kreeg al snel een brief dat ik acht weken de 

tijd had om de auto op mijn naam te zetten. Toen 

heb ik op internet gezocht en bleek dat ik naar 

een postkantoor moest. Dat is er niet meer in 

mijn buurt dus ik moest naar de Bruna. Vanwege 

Corona moest ik een afspraak maken. Allemaal 

gedoe. Loop ik daar met al mijn verdriet en heel 

veel papieren naartoe door de stromende regen. 

Zegt die man ‘ik heb de meldcode van de auto 

nodig’. En die had ik dus net niet bij me. Moest ik 

weer opnieuw een afspraak maken en begon 

alles weer opnieuw. 

Voor de belastingen van de gemeente mocht ik 

de naam van mijn echtgenoot niet meer 

aanhouden. Ik heet nu met mijn meisjesnaam 

voor de gemeente. Daar valt niet mee te praten 

met die mensen. Dat is echt een drama. Ik snap 

dat gewoon niet. De gemeente zei; ‘ja maar uw 

man is toch dood?’ Toen was ik zo boos, zo 

verdrietig.



Resultaten – online versus persoonlijk contact



Zoveel mensen, zoveel wensen

In het onderzoek hebben we nabestaanden opgenomen die digitaal zeer goed uit de voeten kunnen én 

nabestaanden voor wie dat lastiger is (vanwege taal of vanwege onervarenheid met online administratie 

(soms vanwege leeftijd)). Uit het onderzoek blijkt echter dat digitale vaardigheid niet allesbepalend is voor 

de manier waarop nabestaanden het liefst hun zaken regelen. Een groot deel van de nabestaanden heeft 

behoefte aan persoonlijk contact bij het regelen van financiële/administratieve zaken, ook nabestaanden die 

wel (enigszins) digitaal vaardig zijn:

• Het is persoonlijker. Dit is waar sommige nabestaanden in deze fase juist behoefte aan hebben.

• Nabestaanden hebben het gevoel door persoonlijk contact sneller en concreter antwoord te krijgen op 

vragen.

• Nabestaanden voelen zich gesteund en zekerder dat ze zaken goed invullen. Er hangt namelijk (soms) veel 

van af en dan moet het goed gebeuren.

• Voor degenen die moeite hebben met digitale administratie is persoonlijk contact de uitkomst. 

• Sommige nabestaanden hebben een voorkeur voor face-to-face contact, anderen telefonisch.

Een ander deel van de nabestaanden heeft juist een voorkeur om zaken online te regelen:

• Het gaat snel.

• Het kan vanuit huis geregeld worden, op een eigen gekozen moment.

• Sommigen vinden het emotioneel minder moeilijk dan een persoonlijke afspraak, juist omdat het wat 

afstandelijker is.
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Ik heb liever papier dan via de computer. Maar ik 

heb nu DigiD. Daarop krijg ik ook die toeslagen 

enzo. En rekeningen betaal ik nu ook online.

Online vind ik het handig als het voor mij pijnlijk 

is. Met bellen is het vaak zo confronterend.

Ik ben niet zo handig met internet. Ik vergeet 

dingen. Dus dan ging ik bellen en dan kwam ik er 

toch een beetje uit. Ik kan wel vakanties zoeken 

en online bankieren. Maar dingen van 

belastingen, dat soort belangrijke dingen, dan 

ben ik bang om iets verkeerd te doen.

Online daar ben ik niet zo goed in. Dan staan 

daar vragen. En als je iets niet goed aanvinkt, niet 

expres, dan ben je de Sjaak. Dat doe ik niet. 



Bijlagen



Bijlage: Output van de presentatie: aanbevelingen



Presentatie van de resultaten en brainstorm over 
aanbevelingen
Op 24 mei heeft Motivaction de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan direct betrokkenen van de KAR en de LCR. Na afloop van de presentatie 

hebben we ideeën uitgewisseld en hebben de deelnemers een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de SVB: zowel aanbevelingen die de SVB zelfstandig kan 

oppakken als aanbevelingen die de SVB kan oppakken in samenwerking met andere organisaties. Op de volgende twee pagina’s staat een overzicht van de 

aanbevelingen. 
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Aanbevelingen om de awareness (fase 1) te verhogen

Wat de SVB kan doen:

• Het rapport (in gecondenseerde vorm) aanbieden aan de eigen ANW-medewerkers met als doel (nog) meer awareness te creëren over wat nabestaanden 

doormaken.

• ‘Serious games’ (evt online) ontwikkelen voor SVB medewerkers: bijvoorbeeld door situaties te schetsen (“Ik ben nabestaande. Wat moet ik doen?”) en 

medewerkers te laten reageren. Met verschillende rondes. Dit alles om te ervaren van wat een nabestaande doormaakt. 

Wat de SVB kan doen in samenwerking met andere partijen:

• Het onderzoeksrapport extern benutten (niet alleen binnen de LCR en de KAR) maar breder onder de aandacht brengen.

• Een centraal informatiepunt instellen instellen. Beheer van een limitatieve checklist. 

• ten behoeve van meer uniformiteit en het tegengaan van tegenstrijdigheden

• met informatie over de periode vóór en na overlijden

• en die goed vindbaar is (zoekterm-technisch)

• Mensen benaderen met het onderwerp ‘overlijden en financiën’ op het moment of bij de gelegenheid (life events) dat ze er ontvankelijk voor zijn (cross 

verwijzing), bijvoorbeeld bij de notaris, trouwambtenaar, gemeente etc. Maak gebruik van de kracht van herhaling: hoe vaker men wordt geconfronteerd met 

het onderwerp, hoe groter de kans dat het op een gegeven moment beklijft en aanzet tot actie. 

De financiële klantreis van nabestaanden | de SVB | Projectnummer: M211916 29-6-2022 42



Aanbevelingen voor fase 2 en 3

Wat de SVB kan doen:

• Nog eens kritisch kijken naar de brief aan de nabestaanden: 

• Naar de timing

• Zoeken naar de optimale balans tussen iedereen willen benaderen (doen we dat al?)  en toch de brief persoonlijk houden.

• Kan er een checklist of leaflet worden toegevoegd aan de brief? (Wat moet er geregeld worden? Waar kun je terecht? et cetera)

• Onderzoeken of de flowchart op overheid.nl beter vindbaar gemaakt kan worden en/of actiever naar de mensen toegebracht kan worden. Bijvoorbeeld met de 

brief die de SVB stuurt rondom overlijden

• De mogelijkheden bekijken om persoonlijk contact te zoeken met nabestaanden na het uitsturen van de brief (preselectie m.b.v. BKWI): “Heeft u hulp nodig? 

Kunnen we hierin iets voor u betekenen?” Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om verbinding te leggen met andere instanties en te voorkomen dat de klant 

‘verdwaalt’.  Dit alles kan bijdragen aan meer begrip en voorkomen dat achteraf nog extra zaken moeten worden toegestuurd.

• Zoeken naar de optimale balans tussen behulpzaam en ‘opdringerig’.

Wat de SVB kan doen in samenwerking met andere partijen:

• Een persoonlijke nabestaandendesk instellen die onafhankelijk en betrouwbaar is.

• “Ik moet er terecht kunnen en mijn belangenbehartiger ook” (privacy)

• Een centraal informatiepunt instellen . Beheer van een limitatieve checklist. 

• ten behoeve van meer uniformiteit en het tegengaan van tegenstrijdigheden

• met informatie over de periode vóór en na overlijden

• Waarin afstemming is met andere uitvoeringsinstanties om te voorkomen dat er veel verschillende initiatieven komen. Beter samenwerken en 

uniformiteit zoeken. (uitkomsten en adviezen van verschillende onderzoeken en bronnen bundelen).
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Bijlage 
Onderzoekstechnische informatie - kwalitatief
Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode februari en maart 2022.

Methode respondentenselectie

Door inhouse respondentenselectiebureau M-Select, de community van Motivaction.

Door een gespecialiseerd respondentenselectiebureau.

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een incentive ontvangen.

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tot tenminste 12 maanden na afronden 

van het onderzoek bewaard. Hetzelfde geldt voor schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde 

vragenlijsten. Een uitzondering vormen beeld- en geluidsopnames van respondenten, deze worden ten 

hoogste 6 maanden bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde 

vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd 

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 

De financiële klantreis van nabestaanden | de SVB | Projectnummer: M211916 29-6-2022 45



Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


