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Voorwoord 
 
Met het beleidsplan 2011-2013 heeft het bestuur van Nardus haar visie en plannen voor de 
komende drie jaren weergegeven. In deze jaren is er op verschillende onderwerpen, zowel 
door de huidige leden, uitgetreden leden en het bestuur van Nardus, positie ingenomen op 
strategische onderwerpen. Het bestuur legt met dit beleidsperspectief haar beschouwing 
voor de komende jaren neer, uitgaande van de recente besluitvorming in de Algemene 
Vergadering. 
 
De uitgangspunten en uitwerkingen van het perspectief zijn richtinggevend. Een uitwerking 
van de onderwerpen uit dit perspectief vindt verder plaats in de komende jaarplannen en 
jaarbegrotingen. Het bestuur van Nardus verzoekt de Algemene Vergadering haar oordeel te 
geven met betrekking tot de richting, welke het bestuur hier aangeeft te zullen volgen in de 
uitoefening van haar taakstelling, tot het jaar 2020. 
 
Het bestuur van Nardus 
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1. Nardus als organisatie 
 
1.1 Vereniging 

Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties, kortweg “Nardus” is een 
vereniging naar Nederlands Recht, ontstaan uit een fusie tussen de LSUW en 
het NVU. Deze fusie is op 1 mei 2007 tot stand gekomen.  
 
De jaren 2007 en 2008 stonden voor Nardus vooral in het teken van de 
uitwerking van de fusie. Voor de jaren 2009 tot en met 2012 werd de agenda 
beheerst door de financiële- en kredietcrisis, de daaruit voortvloeiende 
strengere regelgeving van toezichthouders en de voortdurende tendens van 
schaalvergroting in onze branche. In deze jaren is het aantal leden en ook het 
aantal aan Nardus verbonden uitvaartverenigingen teruggelopen. In de jaren 
2012 en 2013 neemt het aantal vakinhoudelijke, organisatie- en fiscale vragen 
aan het bestuur steeds meer toe. 
  

1.2.  Doelstelling 
De statutaire doelstelling van Nardus luidt als volgt:  
”Het behartigen van de belangen van uitvaartorganisaties, te weten 
organisaties die zich richten op het begeleiden en verzorgen van de uitvaart 
van natuurlijke personen in een lokale of regionale context en voorts al 
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord”. 
 
Nardus staat ook de komende jaren volledig achter deze doelstelling. 

 
1.3 Leden 

Het lidmaatschap van Nardus is mogelijk voor twee type leden, te weten: 
- Uitvaartorganisatieverbanden (hierna benoemd als koepels), die 
uitvaartverenigingen als lid hebben. 
- Uitvaartverenigingen, die rechtstreeks zijn aangesloten bij Nardus. 
 
Gezamenlijk 18 (18) leden, die 400 (505) uitvaartverenigingen direct of indirect 
vertegenwoordigen in de ledenvergadering van Nardus. De 18 
uitvaartverenigingen vertegenwoordigen op hun beurt ruim 500.000 (800.000) 
natuurlijke personen, die afspraken hebben gemaakt met, of rechten kunnen 
ontlenen aan deze uitvaartverenigingen. De tussen haakjes vermelde 
aantallen zijn de aantallen uit het beleidsplan (2011-2013). 
 
Nardus heeft het streven meer uitvaartvaartverenigingen aan zich te binden, 
zonder dat de lidmaatschapsdefinitie wordt aangepast. Groei raming zeer 
beperkt. 

 
1.4 Overall structuur 
  De gehele organisatie Nardus kent een structuur van drie lagen: 

 Lokale uitvaartverenigingen aangesloten bij een koepel of federatie en 
rechtstreeks bij Nardus aangesloten uitvaartverenigingen. 

 Regionale koepels van uitvaartverenigingen. 

 Landelijke belangenorganisatie Nardus. 
 
Nardus implementeert de plannen om de onderlinge communicatie te 
optimaliseren zonder de basisstructuur aan te passen. 
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1.5 Bestuurlijke structuur 

 Leden van Nardus vaardigen een vertegenwoordiger af naar de 
Algemene Vergadering (hierna AV) van Nardus, die tweemaal per jaar 
wordt gehouden. 

 Voorzitters van de aangesloten koepels en één door de rechtstreeks 
aangesloten uitvaartverenigingen gekozen vertegenwoordiger, vormen 
tezamen met het dagelijks bestuur (hierna DB) van Nardus het 
algemeen bestuur, dat viermaal per jaar bijeenkomt. 

 Het dagelijks bestuur van Nardus wordt benoemd in de AV. Het DB is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele en bestuurlijke taken 
van Nardus. 

 De vereniging Nardus wordt ondersteund door het verenigingsbureau 
dat functioneert onder verantwoordelijkheid van het DB. 

 
Nardus zal deze structuur in 2013 vastleggen in haar statuten en reglementen. 
De statutenwijzigingen moeten daarna nogmaals geaccordeerd worden door 
de AV. Raming laatste wijziging begin 2014. 

 
1.6 Taken van Nardus. 

 Het merendeel van de activiteiten van Nardus zijn en blijven het behartigen, 
namens de bij haar aangesloten uitvaartorganisatieverbanden en 
uitvaartverenigingen, van de belangen ten aanzien van: 

 maatschappelijke positie van de uitvaartvereniging (o.m. 
consumentenorganisaties en klachtenregelingen); 

 juridische positie van de uitvaartvereniging (o.m. wetgever, 
concurrentiepositie); 

 financiële positie van de uitvaartvereniging (o.m. naar wetgever en 
toezichthouders); 

 de uitvaartvereniging als werkgever (o.m. CAO en Arbo); 

 de uitvaartvereniging als lerende organisatie (o.m. opleidingen en 
onderlinge kennisuitwisseling); 

 de uitvaartvereniging als collega van de andere uitvaartverenigingen 
(o.m. leveringsvoorwaarden, gedragscode). 

Daarnaast heeft Nardus een taak op het gebied van de onderlinge 
communicatie en gezamenlijke communicatie naar de markt. Deze laatste 
taak is door de AV in de achterliggende jaren gedefinieerd als zeer beperkt: 

 verzorgen van de interne communicatie door het bieden/zijn van een 
platform voor kennisuitwisseling (o.m. website en bijeenkomsten) 

 vergaren, redigeren en uitdragen van ondersteunende informatie voor 
uitvaartverenigingen (o.m. Nardus nieuwsbrief) 

 promotie en zichtbaarheid van de specifieke groep uitvaartorganisaties 
(o.m. redactie van Uitvaart en Uitvaartwezen). 

Aanvullend hierop zijn de taken die voortvloeien uit het functioneren van de 
vereniging en de bestuurlijke structuur (o.m. organisatie, de wettelijke/ 
statutaire verplichtingen, reguliere vergaderingen en overleg).  
 
In de laatste AV’s is er uitgebreid gesproken over de taakstelling en ambitie 
van Nardus. De bovenstaande opsomming van taken moet grosso modo 
houdbaar zijn voor de komende jaren. 
 

1.7 Bestuurlijke kwaliteiten 
Aan bestuurders van uitvaartverenigingen worden eisen gesteld vanuit de 
wetgever en maatschappelijke ontwikkelingen. Het advies aan koepels is 
hierin een eigen rol en verantwoordelijkheid te nemen, ook door kritisch te 
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kijken naar de eisen die gesteld kunnen/moeten worden aan bestuurders van 
koepels. 
Het DB zal ingevolge de hiervoor beschreven taakstelling voor haar 
bestuurders vanuit een profielschets moeten werken, waarin de voor de 
eerder genoemde taken de benodigde deskundigheden actief en actueel 
aanwezig zijn. Een deel van de taken wordt uitbesteed aan het 
verenigingsbureau dat daarvoor dan ook de gewenste deskundigheid moet 
hebben. Een deel van de deskundigheid kan op het actuele moment worden 
opgezocht binnen andere geledingen van de Nardus achterban, of worden 
ingehuurd. 
 
Het DB vereist in welke combinatie dan ook goede ervaring, deskundigheid en 
kennis op de volgende gebieden: 

 maatschappelijke positie van de uitvaartvereniging; 

 ondernemerschap in uitvaartzorg en uitvaartfinanciering; 

 verenigingsrecht; 

 verenigingsfinanciën en maatschappelijke verantwoording; 

 werkgeverschap in cao onderhandelingen; 

 interne en externe communicatie. 
   

Op basis van een DB van vijf bestuurders zullen profielschetsen worden 
uitgewerkt en bestuurders worden ingezet dan wel worden voorgesteld aan de 
AV. Uitgaande van de ervaringen van afgelopen jaren zullen de 
profielschetsen leiden tot mutaties in het huidige bestuur, die in de komende 
jaren kunnen worden doorgevoerd. Profielschets gereed eind 2013. Nieuwe 
bestuurders op basis van het huidige rooster van aftreden. 

 
1.8  Interne communicatie, voorlichting en ontwikkeling. 

De interne communicatie en voorlichting wordt gefaciliteerd door de Nardus 
Nieuwsbrief en de Nardus Website.  
Daarnaast kent Nardus nu nog een aantal commissies, die tot doel hebben de 
deskundigheid uit de achterban van Nardus te mobiliseren ten behoeve van 
kennisdeling binnen de gehele organisatie. Het streven is het aantal 
commissies beperkt te houden. 

 
Nardus bestuurders nemen het in hun takenpakket op om de taken van de 
oude commissies onderling te verdelen en de daarvoor benodigde 
deskundigheid in hun profiel op te nemen. 
Taakverdeling gereed eind 2014. 
 
Nieuw zijn de twee platforms waarin, in wisselende samenstelling, activiteiten, 
voorbereiding van besluitvorming, voorbereiding van externe berichtgeving 
(w.o. standpunten van Nardus) en kennisuitwisseling zal plaatsvinden: 

 Platform Uitvaartzorg 

 Platform Uitvaartfinanciering 
De platforms staan onder de vaste leiding van een Nardus–bestuurslid, die 
verantwoordelijk is voor continuïteit en output van het platform. 
Nieuwe platforms actief vanaf 2014. 
 
Nardus zal in beperkte mate landelijke voorlichtingssessies beleggen (o.m. de 
voorlichting aan penningmeesters), waarvoor een kostendekkende bijdrage 
van de deelnemers wordt gevraagd.  
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Actieve en directe communicatie met de achterban is de verantwoordelijkheid 
van de in het bestuur opgenomen voorzitters van koepels en de afgevaardigde 
voor de direct aangesloten leden van Nardus. Er is geen bestuurlijk bezwaar 
om de voorzitters en afgevaardigde al voor de statutenwijziging hun rol 
te laten innemen. 

 
1.9  Externe vertegenwoordiging 
 

De externe vertegenwoordiging van Nardus is een taakstelling van het DB. 
Het betreft zowel relatiebeheer in algemene zin, promotie en acquisitie, 
collegiaal overleg (o.m. BGNU en ander belangen- en brancheorganisaties, 
Ombudsman, Stivu, Soc. Fonds etc. ) en vakinhoudelijke vertegenwoordiging 
(AFM, DNB, NMA, Overheid etc). Het bestuur zal zich in de regel hierbij laten 
bijstaan door deskundigen uit de Nardus organisatie. 
 
Op deze regel zijn uitzonderingen waarin niet Nardus bestuurders een vaste 
zitting nemen: o.m. Adviescommissie, CAO.  
  
De taakstelling van het DB lijkt te veel omvattend om nog van een 
nevenfunctie te kunnen spreken. Nardus DB-bestuurders zullen waar mogelijk 
en noodzakelijk delen van hun taak delegeren aan het verenigingsbureau, 
deelnemers in de platforms en leden van het “algemeen” bestuur. 
   

 
2. De ambitie van Nardus  
 
2.1.  Visie 

Nardus zal met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze 
samenleving, de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden en 
daarmede gekoppelde uitvaartverenigingen behartigen. Met één gezicht naar 
buiten. Een organisatie die staat voor wat ze zegt. Een organisatie met visie 
en ideeën waarmee een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de 
ontwikkeling van de uitvaartbranche, zowel in maatschappelijke als in politieke 
zin.  
 
Belangenbehartiging in de vorm van vertegenwoordiging van de 
uitvaartverenigingen en haar leden in maatschappelijke en constitutionele 
discussies aangevuld met informatievoorziening, kennisuitwisseling en 
specifieke dienstverlening aan de met Nardus gekoppelde 
uitvaartverenigingen. De samenwerking binnen Nardus is gericht op 
onderlinge kennisuitwisseling, alsmede versterking van de continuïteit en een 
financiële weerbaarheid van alle geledingen.  

 
2.2.  Missie 

Nardus werkt actief mee aan het ontwikkelen en invullen van beleid, gericht op 
het goed functioneren en overleven van regionale uitvaartorganisaties. 

 
2.3 Kernwaarden voor aangesloten uitvaartverenigingen en voor Nardus als geheel zijn: 

 Maatschappelijke betrokkenheid 
 Lokale sociale cohesie 
 Kwaliteit in dienstverlening 
 Kostenbewust 
 Transparantie naar eigen leden 
 Bestuurlijk integer  
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2.4 Interne schaalvergroting 
Veelal werken de uitvaartverenigingen op lokaal niveau onvoldoende samen. 
De grotere organisaties bieden maar wat graag ondersteuning op elk terrein 
aan. Uiteraard is er een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar waarom 
niet samenwerken met een nabuurvereniging?  
 
Nardus wil zich de komende jaren actief inzetten op meer samenwerking en 
soms samengaan in de regio. De voorzitters en de afgevaardigde van de 
direct aangesloten leden hebben in deze een belangrijke taak. Het DB kan op 
hun verzoek hierin een aanvullende rol spelen. 

 
2.5 Transparantie en gedragscode 

De AV van Nardus heeft de Gedragscode Uitvaartzorg goedgekeurd. Deze 
wordt de komende jaren verder ingevoerd en op basis van ervaringen 
bijgesteld. 
Het bestuur heeft de Gedragscode Uitvaartfinanciering in voorbereiding. In de 
diverse geledingen wordt overleg gepleegd over de juiste invulling en 
consequenties. Nardus acht de invoering van gedragscodes een noodzaak 
vanuit haar visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid en de eigen 
afspraken rond kwaliteit en onderlinge versterking van het fenomeen 
uitvaartverenigingen.  
 
De Gedragscode Uitvaartfinanciering zal de planning van Solvency II Basic 
volgen en te zijner tijd als compleet voorstel aan de AV worden aangeboden. 
Raming gereed 2015. 
 

2.6 Transparantie en externe communicatie 
Al sinds 2011 is Nardus op weg om een eenvoudig cijfermatig 
consolidatiemodel te ontwikkelen voor statistische en communicatie 
doeleinden, waardoor Nardus in staat wordt gesteld op een eenduidige en 
transparate wijze cijfers met betrekking tot positie en performance te 
rapporteren. 
 
Nardus zal dit model in samenwerking met de koepels uitwerken in 2013 en 
vervolgens de uitvaartverenigingen verzoeken hierin mee te gaan.  
Raming operationeel 2014. 

 
2.7 Ledengroei 

Het aantal verenigingen, dat potentieel nog bij Nardus zou kunnen aansluiten 
is beperkt. Nardus zal actief blijven om deze potentiële leden binnen onze 
geledingen te brengen. Door consolidatie kan het aantal leden juist weer 
kleiner worden.  
 
Nardus zal op gezette tijden berichtgeving sturen naar niet aangesloten 
uitvaartverenigingen en hun bestuurders uitnodigen voor passende 
voorlichtingsbijeenkomsten. 

 
2.8 Samen sterk 

Kennisontwikkeling is een belangrijk facet van de samenwerking binnen 
Nardus. Uitgangspunt hierbij is altijd geweest: Het goede met elkaar delen. 
Wat de één heeft bedacht of besloten kan van grote of kleine waarde zijn voor 
de ander. 
 
Nardus zal middels de website deze onderlinge uitwisseling van “best practis” 
ondersteunen en stimuleren. 
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.  
2.9 Facilitaire ondersteuning 

Regelmatig is aan de orde geweest in hoeverre Nardus op landelijk niveau 
operationele producten en facilitaire diensten zou moeten ontwikkelen. In het 
verleden is gebleken dat de leden niet bereid zijn hiertoe de investeringen te 
financieren en tot gedwongen winkelnering over te gaan.  
 
Het bestuur van Nardus handhaaft de eerder ingezette lijn voor de komende 
jaren. Namelijk de markt op dit vlak haar werk te laten doen, waarbij Nardus 
dit kritisch zal volgen en haar leden zal adviseren in haar (vrije) keuze van 
deze producten en diensten. Nardus streeft er naar te werken met 
raamcontracten voor producten en diensten als ledenadministratie, financiële 
administratie, professionele adviesdiensten, opleidingen etc. De insteek, onder 
de naam, Nardus Menukaart brengt geen investeringen en kosten voor 
Nardus met zich mee. Wel direct voordeel in geld of kwaliteit voor de 
uitvaartverenigingen. 
 

2.10 Financiële positie 
De armslag van Nardus als landelijke belangenorganisatie is zeer beperkt. Dit 
is een uitgangspunt van de AV waarmee de organisatie en het bestuur moet 
werken. 
 
Nardus zal de ingezette koers om haar continuïteitsfactor op 1.0 te realiseren 
voortzetten. Dit loopt voorspoediger dan oorspronkelijk gepland.  
De extra toeslag op de contributie kan naar verwachting in 2015 komen 
te vervallen. 
 
De gekozen aanpak voor de komende jaren is effectief gebruik te maken van 
mensen, structuur en middelen binnen de contouren van het hiervoor 
gedefinieerde perspectief.  
 
De structuurwijziging (DB en groter bestuur) en de zwaardere taakstelling bij 
DB-bestuurders zal opgeteld leidden tot een hogere begroting op de post 
bestuur . 

 
2.11 Financiën en begroting 

Uitgaande van de begroting 2013 en een jaarlijkse index van 1.5% komen we 
op de volgende begrotingsraming voor 2014 en 2020. Waarbij het platform 
uitvaartfinanciering ongetwijfeld wat verder in de toekomst weer meer rustige 
jaren zal kennen. Daarnaast zal op een geven moment de extra toevoeging 
aan de continuïteitsreserve niet meer noodzakelijk zijn. 

 
 

Begrotingspost 
 

2012 2013 2014 2020 

  
   €    €    €    € 

Algemeen bestuur  
 

 7.608  8.000 12000 13500 

Externe commissie  
 

 403  1.000 1000 1120 

Algemene Leden Vergaderingen   1.700  3.000 3000 3360 

Platforms (2012/2013 nog Cie's)  5.166  12.500 12500 8500 

Arbeidszaken - CAO overleg   6.617  5.000 5000 5600 

Algemene organisatiekosten   381  1.000 1000 1120 

Verenigingsbureau  
 

 30.807  32.500 33000 36400 

PR activiteiten, repres.-,relatiekosten   4.389  4.500 4500 5000 
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Geschillencommissie en contributie   4.411  5.000 5000 5600 

Juridische bijstand  
 

 0  1.000 1000 1000 

NARDUSblad digitaal  
 

 0  0 250 250 

Heffingen  
 

 32  50 0 0 

Internet en Website kosten   1.421  2.000 2500 3000 

Beurskosten  
 

 0  0 0 0 

Onvoorzien  
 

 0  5.000 3000 3000 

Bankkosten  
 

 108  200 250 300 

Voorlichting 
 

 1.061  1.000 1200 1350 

Continuïteitsreserve 20%  
 

 21.468  16.130 15000 0 

Totaal  
 

 85.572  97.880  100.200  89.100 

Rente en kosten bankrekening   0  -100  -1.000  -1.000 

Diverse baten en lasten  
 

 0  -1.000 0 0 

TOTAAL EXPLOITATIE  
 

 € 85.572  € 96.780 € 99.200 € 88.100 
 
2.12 Contributie 

Verwacht mag worden dat het aantal uitvaarten, gezien de gemiddelde levensopbouw 
van leden van uitvaartverenigingen, niet significant zal dalen de komende jaren. Bij 
een raming van 8.000 uitvaarten per jaar zal de contributie van nu € 12,00 in 2020 
ca. € 11,00 kunnen zijn. 
 
De AV heeft plannen onderweg om de contributie te diversifiëren naar type 
uitvaartvereniging. Het huidige Nardus bestuur is daar geen voorstander van. Immers 
nu vraagt de ene groep veel aandacht, inspanning en kosten en straks weer een 
andere groep, terwijl de basis van Nardus is samen sterk en solidariteit.  
Het bestuur zal echter indien de AV komt tot een andere contributieverdeling en deze 
wens van de AV een groot draagvlak heeft, deze andere verdeling welwillend 
implementeren en toepassen. 

 
 

 
 
 

 

 
 


