
ORIËNTATIEDAGEN

Nog los van talent en kunnen, zouden in een ideale 
uitvaartwereld enkel zij hun entree mogen maken

die ook weten waar ze aan beginnen.
- Karin Struyf -

- een transparante uiteenzetting over de uitvaartsector 

- een gedetailleerde uitleg rond de verschillende functies, taken en verantwoordelijkheden

- een indicatie over de regionaal aanwezige uitvaartondernemers en dienstverleners

- een eerlijke duiding rond de aangename en minder aangename aspecten van het uitvaartwerk

- informatie over hoe je verschillende jobs kan combineren

- de aanwezigheid van collega's uit het veld die hun vak toelichten 

- een analyse van jouw profiel

- onze mening over de haalbaarheid van jouw plannen 

- een antwoord op al jouw vragen 

  'werken in de uitvaart'

TIJDENS EEN 
ORIËNTATIEDAG 
KAN JE REKENEN OP:

€     1   9   5   ,  -   *
- incl. lunch -



Nieuwkomers in de uitvaart. 
Ze zijn niet alleen talrijk,

 ze hebben ook de meest uiteenlopende competenties. 
Een enkeling heeft zich terdege georiënteerd en weet waaraan 

hij zich mag verwachten. Anderen wagen de sprong en beseffen gaandeweg dat 
ze het werk of de mogelijkheden anders ervaren dan ze vooraf hadden 

ingeschat. Dat is behoorlijk jammer, 
want een goede oriëntatie had het verschil kunnen maken. 

Niet alleen voor hen, ook voor de sector.

Ben jij 
voorbereid?

De StudioDNL-professionals:
een moderator

 een uitvaartondernemer
 een rouwcoach

een uitvaartbegeleider

Kan iedereen inschrijven?
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Iedereen die in de uitvaartsector aan de slag wil is welkom
al dient er vooraf wel een vragenlijst te worden ingevuld. 

Aan de hand van een eerste analyse, 
krijg je van StudioDNL een mail ter bevestiging. 
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Wie verwelkomt je op de 
StudioDNL-oriëntatiedag?

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

info@studiodnl.be  
www.studiodnl.be

StudioDNL / DNL.Vlaanderen
Interescautlaan 100 - 2627 Schelle


