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GREENUPDATE*
Duurzame!uitvaart!op!de!fiets!
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Rebel’s'begrafenisonderneming''
Vlak!na!de!lancering!van!
GreenLeave!kregen!wij!een!
melding!die!al!snel!een!duurzame!
bleek!te!gaan!worden.!De!
overledene!was!een!fervent!fietser,!
had!zelfs!geen!auto!meer,!hield!van!
de!natuur!en!zette!zich!in!voor!een!
betere!wereld.!De!familie!vond!het!
dan!ook!een!mooi!idee!om!hem!op!
de!fiets!naar!zijn!laatste!rustplaats!
te!brengen.!!
We!hebben!een!fietskar!voor!de!
kist!geregeld,!iedereen!op!de!kaart!
gemeld!waar!zij!zich!met!fiets!
moesten!verzamelen!en!als!zij!
geen!fiets!mee!konden!nemen!dan!
hadden!wij!(gehuurde)!fietsen!
voor!hen!klaar!staan.!!

2

De!dag!zelf!met!ruim!200!
personen!op!de!fiets!naar!een!
plek!in!de!natuur!gereden!en!
daar!in!de!open!lucht!een!
plechtigheid!gehouden.!!
Wij!hadden!daarvoor!een!
geluidsinstallatie!geregeld!en!een!
vergunning!bij!Staatsbosbeheer!
aangevraagd.!Na!de!plechtigheid!is!
de!hele!groep!door!gefietst!naar!de!
begraafplaats!en!daarna!naar!een!
restaurant!voor!de!catering.!
Alles!bij!elkaar!een!flink!
programma!met!18!km!op!de!fiets,!
maar!dat!bleek!voor!niemand!een!
probleem!mede!door!het!mooie!
weer!dat!wij!hadden.!!
!

Van'het'bestuur!I!Hoeveel!GreenLeave!uitvaarten!zijn!er!nu!precies!
geweest?!Daar!is!geen!hard!cijfer!voor,!we!komen!er!achter!dat!elke!
uitvaart!weer!andere!GreenLeave!elementen!gebruikt.!Wel!kunnen!we!
meten!hoe!vaak!er!voor!een!kist!binnen!de!GreenLeave!criteria!is!
gekozen:!34!keer!in!totaal.!We!zien!echter!dat!hier!een!groot!verschil!is!
tussen!de!ondernemingen,!de!uitvaartverzorger!heeft!hier!dus!een!
belangrijke!invloed!op.!Een!extra!reden!om!hier!aandacht!aan!te!
besteden!dus!!!

34!GreenLeave!kisten!
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Algemeen'Belang!I!Toen!het!
GreenLeave!project!begon,!waren!–
zoals!bij!veel!nieuwe!en!onbekende!
zakenI!de!eerste!reacties!nou!niet!
direct!enthousiast!te!noemen.!
Allerhande!vragen!kwamen!bij!ons!
op.!

Een!grote!omslag!hierin!kwam!direct!
toen!we!ons!er!meer!in!gingen!
verdiepen!en!vooral!de!
duurzaamheidstrainingen!die!Esther!
gaf!aan!medewerkers!van!alle!
GreenLeave!organisaties!stuurden!de!
neuzen!steeds!meer!dezelfde!richting!
op.!Het!enthousiasme!nam!
zienderogen!toe.!En!toen!begon!de!
verdieping;!het!uitzoeken!van!
duurzame!alternatieven!voor!de!
diverse!aspecten!van!de!uitvaart;!een!
medewerker!stortte!zich!op!
duurzame!urnen,!een!ander!op!
lijkwaden!en!weer!een!ander!kreeg!
de!opdracht!om!eens!na!te!denken!
over!alternatieve!grafmonumenten.!
Een!opdracht!die!mee!naar!huis!werd!
genomen.!En!daar!ging!het!balletje!in!

2

een!sneltreinvaart!rollen.!Petra’s!man!
en!(volwassen)!kinderen!kregen!
spontaan!allerhande!ideeën.!Er!
werden!boomstronken!(‘stobben’)!
verzameld!uit!tuin!en!omgeving!en!er!
werden!manieren!gezocht!om!namen!
en!data!te!kunnen!uitsnijden.!Maar!
ook!de!buurmanImetItimmerbedrijf!
werd!ingeschakeld!om!ruwhouten!
kruisen!te!maken.!Er!werden!foto’s!
gemaakt,!prijzen!vastgesteld!etc.!en!
zo!ontstond!een!nieuw!product.!

Echt!prachtig!om!te!zien!hoe!zo’n!
project!opeens!vorm!krijgt.!Ik!merk!
dat!we!bij!de!duurzame!uitvaart!veel!
zaken!dichter!bij!huis!kunnen!en!
moeten!zoeken.!Iemand!zit!in!zijn!
maag!met!boomstobben!of!
zwerfkeien!(van!die!laatste!hebben!
we!hier!in!het!noorden!nogal!veel!
‘last’)!en!iemand!anders!kan!daar!
weer!een!mooi!monument!van!
maken.!Creatief!denken!en!handelen!
is!essentieel,!zeker!in!de!pioniersrol!
die!we!als!GreenLeave!initiators!
vervullen.'

Duurzaamheid!voor!het!oprapen!

$

Creatief$denken$en$
handelen$is$essentieel,$
zeker$in$de$pioniersrol$
die$we$als$GreenLeave$
initiators$vervullen.$

Zuylen'Uitvaartzorg!–!Soms!kun!je!net!dat!laatste!zetje!
geven.!Zuylen!deed!dat,!toen!zij!haar!vaste!leverancier!voor!
belegde!broodjes,!Pol!van!de!Bogaert,!vroeg!naar!duurzame!
producten.!Zelf!was!Pol!hier!al!mee!bezig!maar!nu!de!vraag!
ook!nog!eens!van!een!grote!klant!kwam!kon!hij!echt!meters!
maken!!Hij!heeft!alle!grondstoffen!die!hij!gebruikt!
geanalyseerd!op!duurzaamheid!en!in!hoeverre!ze!
maatschappelijk!verantwoord!zijn.!De!hele!keten!van!het!
bloem!tot!het!beleg!op!het!broodje!nam!hij!onder!de!loep.!
Dit!kostte!hem!uiteindelijk!zo’n!4!maanden.!!
Inmiddels!heeft!hij!een!mooi!duurzaam!assortiment,!van!
biologische!cake!tot!luxe!broodjes.!!
De!bakker!haalt!zijn!boter!uit!Andel!en!zijn!kaas!van!een!
lokale!biologische!kaasboerderij.!Voor!ham!heeft!hij!
gekozen!voor!duurzaam!varkensvlees!met!oog!voor!
dierenwelzijn.!!
Pol!merkt!op!dat!het!soms!lastig!is!om!keuzes!te!maken.!“Zo!
moest!ik!kiezen!voor!boter!met!biologisch!keurmerk!uit!
Duitsland,!of!van!een!kleine!boerderij!uit!de!streek!zonder!
keurmerk.!Als!je!alles!opI!en!aftrekt,!wat!is!dan!het!beste?!Ik!
koos!uiteindelijk!voor!het!laatste”.!Binnenkort!zal!Pol!een!
boekje!presenteren!met!hierin!waar!al!zijn!producten!en!
grondstoffen!vandaan!komen!en!wat!hierin!zit.!

Bredase!bakker!gaat!er!voor!!

Boter$uit$Andel$en$kaas$van$een$
lokale$biologische$kaasboerderij$
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Algemeen'Belang'uitvaartverzorging!I!Enkele!weken!
geleden!overleed!een!prominente!Groninger!die!de!wens!
had!uitgesproken!om!in!een!Landschapskist!te!worden!
begraven!op!de!natuurbegraafplaats!Reiderwolde!in!
Groningen.!Het!uitgangspunt!daarbij!was!niet!zozeer!het!
duurzame!aspect!alswel!een!sterke!voorkeur!voor!de!
stoere!puurheid!van!de!kist!en!de!vrijheid!en!het!informele!
karakter!van!de!natuurbegraafplaats.!

De!gekozen!begraafplaats!was!niet!naast!de!deur!en!ook!
zijn!er!op!de!desbetreffende!locatie!geen!voorzieningen.!
Omdat!er!ruim!400!belangstellenden!vanuit!de!verre!
omgeving!werden!verwacht,!vergde!dat!nogal!veel!
organisatie;!zo!moest!er!een!toiletwagen!komen!omdat!er!
veel!gasten!waren!en!wenste!de!familie!dat!alle!
belangstellenden!koffie/thee/cake/koek!konden!nuttigen.!
Ook!was!een!goede!geluidsinstallatie!nodig!om!ervoor!te!
zorgen!dat!ook!degenen!op!de!bovenste!rijen!van!het!
atrium!de!plechtigheid!konden!volgen!en!dat!betekende!
dat!er!een!aggregaat!moest!worden!geplaatst.!

Gaandeweg!slopen!er!toch!steeds!meer!duurzame!aspecten!
in!de!regeling;!zo!reisde!de!familie!tezamen!met!de!

Natuurbegraafplaats!zonder!faciliteiten:!!
duurzaam!of!niet?!

2

overledene!in!een!uitvaartbus!en!kwamen!de!collega’s!van!
overledene!met!een!touringcar.!Ook!alle!overige!bezoekers!
en!natuurlijk!onze!medewerkers!reden!met!zo!min!
mogelijk!auto’s.!

Was!dit!een!duurzame!uitvaart?!Enerzijds!nee,!want!er!
moesten!behoorlijk!wat!nietIduurzame!keuzes!worden!
gemaakt.!Anderzijds!ja,!want!iedereen!heeft!zijn!best!
gedaan!de!noodzakelijke!impact!zo!gering!mogelijk!te!
houden.!Het!was!ontzettend!mooi!om!te!zien!dat!alle!
betrokken!organisaties!zich!bewust!werden!van!het!feit!
dat!het!intressant!en!belangrijk!is!om!duurzaam!te!
opereren.!!
Alweer!een!bewustwordingsmoment!dus!!

Wat!hebben!we!hiervan!geleerd?!Natuurbegraafplaatsen!
zijn!ontegenzeglijk!mooi,!maar!bij!de!keuze!voor!een!
natuurbegraafplaats!kan!het!verstandig!zijn!om!rekening!
te!houden!met!de!mogelijkheden!ter!plaatse.!Er!zijn!ook!
natuurbegraafplaatsen!mét!(enige)!veroorzieningen,!die!in!
sommige!gevallen!meer!geschikt!zijn!voor!het!houden!van!
uitgebreide!plechtigheden.!

Zuylen'I!Ons!wagenpark!willen!wij!in!de!komende!tijd!duurzaam!maken.!Bij!het!
aflopen!van!de!leasecontracten!dienen!onze!uitvaartverzorgers!een!duurzame!auto!
te!nemen.!Uiteraard!doet!Roel!doet!hier!zelf!ook!aan!mee.!Ronald!de!Kanter!is!de!
eerste!in!de!rij!die!een!nieuwe!milieu!vriendelijk!auto!heeft!uit!mogen!kiezen.!Dit!is!
uiteindelijk!een!hybride!Lexus!CT200h!geworden.!!

Eerste!hybride!personenwagen!bij!Zuylen!
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Rebel’s'Begrafenisonderneming!I!
Sinds!mei!dit!jaar!hebben!wij!in!het!
kader!van!een!duurzame!
bedrijfsvoering!gezocht!naar!
verbeteringen!in!het!assortiment!ook!
op!het!gebied!van!catering.!Wij!
serveren!nu!altijd!ongeacht!of!het!een!
wens!van!de!klant!is!biologische!
vruchtensappen!en!duurzame!koffie.!!

De!biologische!sappen!komen!bij!een!
regionaal!bedrijf!vandaan!(maar!
leveren!volgens!mij!ook!aan!de!
Hocras!ed)!en!voldoen!aan!de!hoogste!
standaarden.!Naar!ons!idee!is!de!
kwaliteit!ook!veel!beter!dan!de!
gewone!supermarkt!producten!en!
voor!een!vergelijkbare!prijs.!Er!zijn!

2

mensen!die!het!opmerken!en!hier!
positief!op!reageren.!De!meeste!
mensen!merken!het!vooral!doordat!
de!appelsap!niet!helder!is,!maar!
troebel.!Dat!vonden!wij!in!het!begin!
toch!een!beetje!vreemd!om!neer!te!
zetten,!het!lijkt!niet!zo!fris,!maar!het!
heeft!ook!een!voordeel.!Gasten!
verwarren!het!ook!niet!meer!met!
witte!wijn….!

De!koffie!hebben!wij!ook!vervangen,!
maar!daar!is!niemand!die!het!merkt.!
Daaruit!blijkt!dus!ook!wel!dat!een!
duurzaam!product!een!prima!
plaatsvervanger!kan!zijn!zonder!
consequenties.!

Duurzame!dranken!als!standaard!

1

Bijnen'Uitvaartverzorging!heeft!op!
haar!hoofdkantoor!in!Vught!een!
unieke,!permanente!tentoonstelling!
van!alles!op!het!gebied!van!
uitvaarten:!!Het!Uitvaart!
Informatieplein©.!Van!fotolijstjes!tot!
verzekeringen!en!van!uitvaartkisten!
tot!grafmonumenten,!alles!is!in!deze!
showroom!ondergebracht.!Het!kon!
dan!ook!niet!anders!dan!dat!
GreenLeave!hier!een!prominente!rol!
in!zou!krijgen!om!de!diverse!
duurzame!producten!te!tentoon!te!
stellen.!Op!“het!plein”!is!een!ECOI
paviljoen!gecreëerd,!een!stukje!bos!
geheel!in!stijl!van!

2

Natuurbegraafplaats!Bos!van!de!
Heilige!Geest,!een!samenwerking!met!
Bijnen!Uitvaartverzorging.!Zelfs!de!
varens!uit!het!bos!zijn!aanwezig,!
evenals!de!aarde!en!zelfs!een!
boomstronk!!Een!baar!van!
wilgentenen!met!daarop!een!lijkwade!
van!schapenwol!ligt!prominent!
tussen!de!begroeiing,!met!
daaromheen!een!aantal!houten,!vilten!
en!wollen!urnen.!Nieuwsgierig?!Kom!
eens!langs!!Bel!of!mail!wel!even!van!
tevoren!zodat!we!op!je!rekenen!en!de!
tijd!kunnen!nemen!voor!een!goede!
rondleiding.!!

GreenLeave!op!het!Uitvaart!informatieplein!

1

Algemeen'Belang'
uitvaartverzorging!I!We!vroegen!
aan!onze!leverancier!van!
kantoorbenodigdheden!waarom!we!
op!zijn!site!geen!keuze!voor!
duurzame!producten!kunnen!maken.!
We!zoeken!ons!wezenloos!naar!

2

duurzame!varianten!van!allerlei!
producten!en!dat!is!ergens!in!een!
achterafhoekje!bij!de!
productbeschrijvingen!te!vinden!als!
je!mazzel!hebt.!Dat!was!voor!hem!een!
enorme!eyeopener!!Hij!gaat!hier!
serieus!naar!kijken.!

EyeIopener!
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Afgelopen!periode!hebben!we!
gebruikt!om!onze!medewerkers!nog!
verder!te!informeren!over!de!
producten!van!GreenLeave.!In!de!
kantine!hebben!we!een!
informatiehoek!ingericht!met!een!
duurzame!kist,!voorbeelden!van!
drukwerk,!urnen!en!
grafmonumenten.!Daarbij!ter!
informatie!een!map!met!uitleg!over!
GreenLeave!en!kopieën!van!de!
artikelen!over!GreenLeave!in!de!
media.!

Al!onze!medewerkers,!van!
uitvaartleiders!tot!
kantoormedewerkers!en!dragers!
hebben!de!afgelopen!maanden!deze!
infohoek!bezocht.!Toch!blijft!het!
noodzakelijk!aandacht!voor!de!
GreenLeave!producten!te!vragen,!ook!

!

GreenLeave!informatiehoek!bij!Vredehof! Zien'en'voelen'

Claassen'Uitvaartzorg!–!
Met!de!GreenLeave!kisten!bij!
Claassen!is!iets!geks!aan!de!
hand.!Meestal!zijn!de!mensen!
wel!geïnteresseerd!in!
duurzaamheid!maar!kiezen!
ze!liever!voor!de!(helaas!net!
niet!echt)!‘duurzame’!kisten!
van!Bogra.!Die!zijn!toch!
goedkoper.!Maar,!toen!
Claassen!op!een!vrijdag!drie!
GreenLeave!kisten!geleverd!
kreeg!en!in!de!showroom!
zette,!gebeurde!er!iets!
anders.!“Mensen!die!de!
kisten!zagen!vonden!ze!
direct!mooi”,!vertelt!Bo!
Brans!van!Claassen.!“De!
kisten!waren!de!maandag!
daarop!alledrie!verkocht!!Het!
maakt!toch!echt!een!verschil!
of!mensen!de!kisten!kunnen!
zien”.!!

2

richting!de!consument.!Een!
rondvraag!bij!onze!uitvaartleiders!
leert!dat!er!niet!of!nauwelijks!vraag!is!
naar!duurzame!uitvaartproducten.!
Het!is!aan!de!uitvaartleider!zelf!om!
tijdens!het!gesprek!een!inschatting!te!
maken!of!er!interesse!voor!zou!
kunnen!zijn.!Om!de!bekendheid!in!de!
markt!te!vergroten!hebben!wij!
inmiddels!het!GreenLeave!logo!
toegevoegd!aan!onze!advertenties.!
Daarnaast!overwegen!wij!om!in!het!
najaar!activiteiten!te!organiseren!
waarbij!de!duurzame!uitvaart!een!
prominente!rol!zal!gaan!spelen.!

We!hebben!geconstateerd!dat!het!
belangrijk!is!om!actief!met!
GreenLeave!en!de!duurzame!uitvaart!
bezig!te!blijven,!zowel!intern!als!
extern!!

Zuylen'uitvaartverzorging!I!Een!papieren!archief!behoort!nu!definitief!tot!het!
verleden.!Dankzij!de!vasthoudendheid!van!Ronald!de!Kanter!hebben!we!daar!
nu!uitsluitsel!over.!Tijdens!een!van!de!GreenLeave!trainingen!was!er!nog!wat!
onduidelijkheid!over!de!noodzaak!van!een!papieren!archief!in!het!kader!van!
het!Keurmerk!Uitvaartzorg.!Ronald!vroeg!flink!door!bij!zijn!
certificeringsinstelling,!die!het!uitzocht!en!liet!weten!dat!de!dossiers!voortaan!
digitaal!bewaard!mogen!blijven.!"Het!is!wel!zo!dat!een!aantal!documenten!
getekend!dienen!te!worden!dus!geheel!digitaal!is!(nog)!niet!mogelijk.!Wij!staan!
op!het!punt!dit!in!te!gaan!voeren.!Hiervoor!is!het!voorwerk!al!gedaan.!Het!vergt!
een!aanpassing!in!de!werkwijze!van!de!uitvaartverzorger!en!dit!dient!goed!
gecommuniceerd!te!worden."!!

Papieren!archief!niet!verplicht!
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Claassen'uitvaartzorg'!had!een!ware!
primeur:!elektrisch!rouwvervoer!met!de!
Vito!EICell.!“In!het!begin!vonden!we!het!
best!spannend”,!vertelt!Albèr!Claassen,!
“je!vraagt!je!toch!steeds!af!ofIie!het!wel!
gaat!halen”.!Maar!nu!zijn!we!er!aan!
gewend!en!weten!we!datIie!tot!110!
kilometer!redt.!“Extra!mooi!is!datIie!zo!
stil!is.!Nabestaanden!zijn!soms!verrast!
dat!de!auto!er!opeens!is,!ze!horen!‘m!niet!
aankomen”.!Het!is!een!mooi!concreet!
teken!dat!we!met!duurzaamheid!bezig!
zijn.!Het!elektrische!busje!wordt!alleen!
gebruikt!voor!ritjes!vanuit!het!
ziekenhuis!en!vanuit!klanten!in!de!regio.!
“Naar!het!crematorium!gebruiken!we!
toch!lievere!en!echte!rouwauto”.!Wat!het!
oplevert?!Dat!hebben!ze!nog!niet!eens!
uitgerekend.!Maar!dat!het!scheelt!aan!
benzinekosten!staat!natuurlijk!als!een!
paal!boven!water.!“En!daarnaast!geeft!
het!gewoon!een!goed!gevoel”,!aldus!Bo!
Brans.!!

Gaat!’ie!het!halen?!!

1

Een'bijzondere'wending...'Zuylen!
uitvaartzorg!kreeg!door!GreenLeave!
een!lead!die'in!een!nietIduurzame!
uitvaart!resulteerde!!Een!meneer!
wilde!ter!beschikking!worden!gesteld!
aan!de!wetenschap,!echter!was!er!
voor!hem!te!weinig!tijd!om!dit!te!
regelen.!Hij!wilde!weten!of!er!een!
mogelijkheid!was!om!een!duurzame!
kist!te!krijgen!zodat!hij!nog!wat!terug!

2

kon!doen!voor!de!aarde.!De!rest!van!
zijn!uitvaart!wilde!hij!klein!en!
besloten!houden.!Zijn!dochter!vond!
ons!via!internet!aangezien!wij!ook!de!
enige!zijn!die!de!duurzame!uitvaart!
aanbieden!hier!in!de!regio.!Echter!
koos!meneer!voor!een!goedkopere!
standaard!kist.!Het!duurzame!aspect!
woog!voor!hem!uiteindelijk!niet!op!
tegen!het!financiële!plaatje.!

Duurzaamheid!trekt,!maar…!

1

Kan!dat?!Jazeker!!Jarenlang!
hanteerden!wij!de!alom!bekende!
mappen!gemaakt!van!plastic!en!
siliconen.!Deze!werden!besteld!bij!
diverse!leveranciers!waarna!ze,!bij!
levering!in!Vught,!opgestuurd!werden!
naar!een!(zeef)drukkerij!om!ze!te!
voorzien!van!een!logo!en!weer!retour!
kwamen.!Niet!zo!duurzaam,!zo!
dachten!wij!bij!Bijnen'
Uitvaartverzorging.!Dat!moest!dus!
anders.!Zo!zijn!wij!in!contact!
gekomen!met!een!lokale!leverancier!
van!omslagmappen!en!
presentatiemiddelen.!Deze!heeft!voor!
ons,!op!basis!van!onze!eisen!en!

2

wensen,!een!model!gemaakt!van!FSC!
karton!en!full!color!bedrukking.!Na!
het!nodige!fineItunen!aan!het!
ontwerp!zijn!de!mappen,!zogeheten!
boxbinders,!uiteindelijk!in!druk!
gegaan!en!recentelijk!in!gebruik!
genomen!door!Bijnen!
Uitvaartverzorging!en!haar!
dochterbedrijven.!Wij!hebben!
hiermee!dan!ook!definitief!afscheid!
genomen!van!de!milieubelastende!
plastic!variant!en!voorzien!nu!in!een!
duurzame,!frisse!en!moderne!
oplossing.!Geheel!in!de!look&feel!van!
de!diverse!bedrijven!en!passend!in!de!
huidige!tijd.!!

Duurzame!condoleancemappen!

”Extra$mooi$is$datJie$zo$stil$is”$
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Rebel’s'begrafenisonderneming!I!Bij!veel!
begrafenissen!wordt!gebruikt!gemaakt!van!een!tijdelijke!
grafmarkeerder!om!het!graf!van!een!overledene!aan!te!
geven.!De!bestaande!varianten!zijn!vaak!van!plastic!of!
metaal!met!een!metalen!voet.!Plastic!wordt!van!aardolie!
gemaakt!en!metaal!is!een!grondstof!die!snel!opraakt!en!
waar!we!zuinig!mee!meten!zijn.!Zonde!dus!om!deze!
materialen!te!gebruiken!voor!een!tijdelijk!naambordje!!

In!samenwerking!met!een!lokale!ondernemer!hebben!
wij!hiervoor!een!alternatief!bedacht.!Een!FSC!houten!
grafmarkeerder!waar!de!tekst!in!gelaserd!wordt.!Er!
wordt!zo!min!mogelijk!restmateriaal!gecreëerd!en!het!
bordje!vergaat!na!verloop!van!ongeveer!6!maanden!
vanzelf!zonder!dat!er!iets!achter!blijft!dat!schadelijk!is!
voor!het!milieu.!

Rebel’s!ontwikkelt!nieuwe,!duurzame!grafmarkering!

Klanten!denken!mee!!
Claassen'Uitvaartzorg!–!Wij!brengen!GreenLeave!en!
duurzaamheid!bij!elke!uitvaart!ter!sprake.!We!merken!dat!
klanten!dit!initiatief!op!prijs!stellen.!Eerst!denken!ze!dat!het!
alleen!om!de!kist!gaat,!maar!ze!zijn!verbaasd!als!ze!horen!wat!
er!nog!meer!kan.!Ze!zijn!er!serieus!mee!bezig!en!vragen!door!
wat!het!precies!inhoudt.!Ze!kiezen!niet!altijd!strikt!voor!alle!
GreenLeave!opties!(de!duurzame!koffietafel!bijvoorbeeld!is!
weinig!in!trek),!maar!door!het!over!duurzaamheid!te!hebben!
gaan!ze!zelf!creatief!nadenken!over!wat!ze!kunnen!doen.!De!
groep!mensen!die!geïnteresseerd!is!in!Greenleave!is!
voornamelijk!de!groep!mensen!die!er!in!het!dagelijks!leven!ook!
mee!bezig!is.!Toch!merken!we!dat!als!je!de!optie!
GreenLeave/Duurzaam!voorlegt!aan!de!klanten!dat!ze!er!wel!
serieus!over!na!gaan!denken.!

Zuylen!Uitvaartverzorging!–!vorige!maand!was!er!een!
filmploeg!van!RTL!bij!Zuylen!Uitvaartverzorging!op!
locatie,!voor!het!programma!Lifestyl!Xperience.!Dat!viel!
nog!niet!mee!–!ze!zijn!zeker!3!uur!aan!het!filmen!
geweest!voor!een!opname!van!2!minuten!!Ronald!de!
Kanter!besteedt!hierin!kort!aandacht!aan!de!duurzame!
uitvaart!(al!mocht!GreenLeave!zelf!niet!benoemd!
worden).!Het!programma!werd!uitgezonden!op!
zondag!26!oktober!(RTL4)!en!zaterdag!1!november!
(RTL5).!Nakijken?!Kilk!hier!en!ga!naar!minuut!29.!

RTL!bij!Zuylen!!

!Zo!hadden!we!laatst!een!klant!die!de!laatste!boodschap!met!oud!krantenpapier!hadden!gemaakt!i.p.v.!nieuw!papier!te!
gebruiken.!Ook!pantykousjes!worden!nu!vermeden.!Weer!een!andere!klant!realiseerde!zich!dat!het!toch!niet!zo’n!goed!
idee!was!om!de!mobiele!telefoon!mee!te!geven!in!de!kist!!Kortom:!mensen!gaan!bewuster!nadenken!!
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1

Claassen'uitvaartzorg–!Wij!zijn!druk!
bezig!geweest!met!duurzaamheid!
binnen!onze!eigen!uitvaartcentra.!Een!
paar!voorbeelden:!

! We!zijn!overgegaan!op!spaarlampen!
! We!scheiden!afval!nu!nog!beter.!Er!

staan!allemaal!verschillende!soorten!
afvalbakken!in!de!keuken!!!

! We!zijn!overgestapt!op!nespresso!
koffie!pads!die!je!in!kunt!leveren!die!
gerecycled!worden.!En!trouwens,!die!
koffie!is!ook!nog!eens!veel!lekkerder.!

! We!gebruiken!nu!FSC!papier!en!
printen!steeds!minder!uit.!We!
versturen!zoveel!mogelijk!digitaal,!
zoals!facturen!(nog!niet!de!facturen!
naar!nabestaanden,!wel!naar!
bedrijven).!Daarnaast!printen!we!
altijd!dubbelzijdig!of!gebruiken!we!
de!achterkant!van!papieren!als!klad.!!

! We!letten!steeds!meer!op!bij!onze!
inkoop.!We!blijven!zoeken!naar!meer!
duurzame!mogelijkheden!die!zijn!in!
te!passen!binnen!onze!organisatie.!

! Ook!proberen!we!onze!medewerkers!
hier!bewust!van!te!maken,!zodat!
iedereen!een!steentje!bijdraagt!aan!
een!duurzamere!organisatie.!!

! We!hebben!condoléancemappen!en!
condoléancekaarten!van!FSC!papier.!!!

! De!uitvaartverzorgers!hebben!nu!iI
pads!zodat!we!niet!alle!tariefboekenI
kistenboeken!en!andere!
documentatie!meer!hoeven!te!
printen!op!papier.!Toch!hebben!we!
wel!een!beknopte!GreenLeave!
infofolder!opgesteld!die!de!
uitvaartverzorger!in!zijn!of!haar!
koffer!mee!kan!nemen!om!in!het!kort!
aan!de!klant!uit!te!leggen!wat!
verschillende!duurzame!
mogelijkheden!zijn.!

!

Begin!bij!jezelf! Nieuwe'GreenLeave'
deelnemers'

Van'het'bestuur!–!Al!snel!na!de!
lancering!van!GreenLeave!
toonden!verschillende!
uitvaartondernemingen!interesse!
om!GreenLeave!deelnemer!te!
worden.!We!zijn!dus!snel!aan!de!
slag!gegaan!om!een!procedure!en!
een!overeenkomst!op!te!stellen!
voor!nieuwe!toetreders.!In!een!
notendop:!het!bedrijf!moet!in!
ieder!geval!het!Keurmerk!
Uitvaartzorg!hebben,!en!geen!
vestiging!in!een!straal!van!30!km!
van!de!bestaande!deelnemers.!Als!
dat!het!geval!is!start!de!
toetreding:!een!eerste!bezoek!
met!uitleg!door!Esther!
Molenwijk,!een!training!voor!de!
medewerkers!en!uiteindelijk!een!
tweede!bezoek!om!vast!te!stellen!
of!de!ondernemer!helemaal!
‘GreenLeave!proof’!is,!en!de!
GreenLeave!producten!en!
diensten!in!zijn!pakket!op!heeft!
genomen.!Deze!procedure!is!
onlangs!verstuurd!naar!een!
aantal!geïnteresseerden.!
Uitvaartverzorging!A.!De!Jong!uit!
Amsterdam!evenals!Van!der!Spek!
Uitvaart!in!Rotterdam!hebben!
zich!als!eerste!officieel!
aangemeld.!Dus!binnenkort!
kunnen!klanten!op!veel!meer!
plaatsen!in!Nederland!terecht!
voor!een!Duurzame!uitvaart!!

2

Bijnen'Uitvaartverzorging!I!
Natuurbegraafplaats!Bos!van!de!
Heilige!Geest,!gelegen!op!het!
monumentale!Langoed!Baest!te!
Oostelbeers!in!de!gemeente!Oirschot,!
is!sinds!begin!dit!jaar!de!eerste!
NoordIBrabantse!
natuurbegraafplaats.!Deze!
natuurbegraafplaats!is!tot!stand!
gekomen!in!samenwerking!met!
Bijnen!Uitvaartverzorging.!Om!
iedereen!de!gelegenheid!te!geven!
deze!mooie!plek!in!Het!Groene!Woud!
in!al!zijn!glorie!te!ontdekken,!heeft!
Bijnen!Uitvaartverzorging!op!
zaterdag!17!&!zondag!18!mei!jl.!twee!
zeer!succesvolle!Open!Dagen!
georganiseerd.!Op!deze!dagen!waren!
er!diverse!demonstraties,!
tentoonstellingen!en!kregen!de!
bezoekers!gelegenheid!om!vragen!te!
stellen!en!een!rondleiding!te!volgen.!
In!de!Eikehoef,!de!ontvangstruimte!
op!het!landgoed!waar!normaliter!
condoleances!en!uitvaartdiensten!
kunnen!worden!gehouden,!gaf!Esther!
Molenwijk!namens!GreenLeave!ieder!
uur!een!korte!presentatie!over!
GreenLeave!en!de!toepassingen!
hiervan!door!Bijnen!op!
Natuurbegraafplaats!Bos!van!de!
Heilige!Geest.!In!totaal!zijn!er!ruim!
1.300!bezoekers!verwelkomd!die,!
zeker!na!de!presentatie,!enorme!
interesse!toonden!in!deze!pure!vorm!
van!begraven!en!het!toepassen!van!
verantwoorde,!natuurlijke!materialen!
en!diensten!op!deze!bijzondere!plek.!
Meer!lezen!over!Natuurbegraafplaats!
Bos!van!de!Heilige!Geest!en!Landgoed!
Baest?!
www.natuurbegraafplaatsbosvandeh
eiligegeest.nl.!
!

GreenLeave!bij!opening!
1e!natuurbegraafplaats!

NoordIBrabant!!
!


