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Niemand wenst u toe dat er een werknemer overlijdt. De impact 
voor de organisatie is enorm, zeker voor de directe collega’s.

EEN TOESPRAAK?
Het wordt gewoonlijk erg op prijs gesteld als een directeur 
of leidinggevende een toespraak houdt tijdens de uitvaart-
plechtigheid of een herdenkingsbijeenkomst met de mede-
werkers.

ANDERS DAN U GEWEND BENT
Waarschijnlijk kost het u weinig moeite om een kwartaal-
verslag te presenteren, uw medewerkers te motiveren of 
zelfs veranderingen aan te kondigen. Maar kunt u ook een 
toespraak houden als u wordt geconfronteerd met het 
overlijden van een medewerker? Dit is geen makkelijke 
opgave, zeker niet onder tijdsdruk. Toch is het een goede  
manier om uw betrokkenheid te tonen en de gevoelens van 
u en uw werknemers onder woorden te brengen.

HULP NODIG?
U hoeft zich er allerminst voor te schamen als u profes- 
sionele hulp inroept om zo’n toespraak te schrijven. Als 
tekstschrijver kan ik een toespraak schrijven die bij u past, 
op de manier waarop u die kunt uitspreken. 

VERTROUWD MET DE WERKVLOER
Ik werk al twintig jaar voor productiebedrijven, waarvoor 
ik onder meer het personeelsblad schrijf. Doordat ik op alle 
afdelingen het nieuws verzamel, heb ik goed contact met de 
mensen op de werkvloer.

AFSCHEIDSWOORDEN

ROUW OM EEN COLLEGA
Tegelijk ben ik actief in de uitvaartsector. Inderdaad, 
een bijzondere combinatie. Wat een bedrijf en de uitvaart-
wereld gemeen hebben en wat mij boeit, zijn mensen en 
hun verhalen.  Bij het lezen van rouwadvertenties raken de 
berichten van werkgevers en collega’s mij in het bijzonder. 
Ik weet helaas uit ervaring bij mijn klanten hoe hard een 
sterfgeval kan aankomen in een organisatie.

TOESPRAAK VAN DE DIRECTEUR
Daarom bied ik graag de helpende hand aan een directeur 
of leidinggevende om namens hem of haar een toespraak te 
schrijven.

HOE WERKT HET?
Om een goed beeld van de overledene te krijgen, kom ik met 
u en enkele directe collega’s praten. Met die informatie ga ik 
aan de slag. U ontvangt vervolgens een concept. Zodra u met 
de inhoud akkoord bent, schrijf ik de definitieve versie, waar-
bij ik u desgewenst adviezen en tips voor de toespraak geef. 

WAT VOEGT EEN ‘BUITENSTAANDER’ TOE?
Soms praten collega’s makkelijker met een buitenstaander, 
zeker als het om persoonlijke anekdotes gaat. Door met u 
en anderen te spreken, vormt zich het verhaal van de over-
ledene, en wat hij of zij voor uw organisatie betekend heeft. 


