
PLECHTIGHEDEN

Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, 
leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je 

werkt en doorzettingsvermogen.

- Colin Powell -

Een uitvaart organiseer je nooit alleen.
In elke onderneming wordt beroep gedaan op verschillende medewerkers om het
afscheid tot in de puntjes uit te voeren. Wie enkel vanuit zijn functie denkt en handelt, 
komt al snel in een mijnenveld van problemen terecht. 
Het is dus samenwerken geblazen, in dienstverband of als freelancer. 
Mooie, bijzondere uitvaarten kunnen immers enkel verwezenlijkt worden wanneer het 
uitvoerende team weet bij wie welke verantwoordelijkheden liggen en wat de verwachtingen zijn. 
Elkaar (h)erkennen en respecteren in functie is hierin een eerste vereiste. 
Een brede basiskennis een must.

  structuur - communicatie
etiquette - teamwork
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Uitgebreide basiskennis om in de 
aanloop van en tijdens een plechtigheid 
te kunnen (samen) werken.

€     3    2    5   ,  -   *

Doel
Je klaarstomen voor het betere werk.

Welke functie je ook wil gaan invullen, naast de oriëntatiedag (die een globaal beeld schetst van de uitvaartsector), 
is de cursus ‘Plechtigheden’ een concrete uiteenzetting van alle ins en outs waarvan je op de hoogte moet zijn, nog 
voor je je eerste stappen zet richting afscheidsceremonie. 



Doorlooptijd:                  2 dagdelen, telkens op donderagavond

Moeilijkheidsgraad:               

Data 2021*:                    21/10 & 4/11 - 18/11 & 2/12, telkens van 18u-22u

Data 2022*:                     => www.studiodnl.be

Locatie:                           StudioDNL - DNL.Vlaanderen
                                         P/A Interescaut
                                         Interescautlaan 100
                                         2620 Schelle

Prijs (2021):                    €325,- incl.BTW/PP

•regels en tradities voor, tijdens en na de uitvaart

•etiquette voor nabestaanden en uitvaartwerkers 

•interne en externe communicatie rond de plechtigheid

•verloop en opbouw van traditionele uitvaarten 

•structuren binnen de verschillende plechtigheidsvormen
 
•benadering en aanpak van diverse overtuigingen

•de volledige ‘flow’ van een uitvaartplechtigheid.
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* = mits minimale groepsgrootte bereikt. 

Meer weten? info@studiodnl.be  +32-(0)486 987 899 

SCHRIJF JE IN OP  www.studiodnl.be

METHODE
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de uitvoering  van plechtigheden 

nader bekeken. De noodzaak van efficiënt communiceren met een 
uitvaartteam en nabestaanden wordt toegelicht, 

het 'hoe-wat-wie-waarom' gestaafd. 

Na deze cursus kijk je met andere ogen naar een uitvaartplechtigheid, weet je 
wat er allemaal bij komt kijken en begrijp je waarom etiquette, tradities, 

normen en waarden belangrijk zijn binnen de uitvaart. 


