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Score Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties 
 
Visie      

Missie      

Strategie      

Doelen: financieel      

Doelen: organisatieontwikkeling      

Doelen: marktbenadering      

Doelen: producten en dienst-ontwikkeling      

Rendementsverbetering      

Versterken en uitbouwen positie      

Stuurbaarheid realisatie      

 
Opvallende succesfactoren 
Internationalisatie      

Marktbenadering (focus/pmc) ! ! ! !  

Interne efficiëntieverbetering ! ! !   

Omzetverhoging ! ! !   

HR-beleid      

Duidelijke Competentie-ontwikkeling      

Consistente Managementstijl      

Innovatie ! ! ! !   

Productdifferentiaties ! ! !   

 
 
 



 

 
Oordeel Nominatiecommissie 
 
Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties (een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid) 
presenteert zich als een specialist in een bijzondere branche, namelijk die van de crematie- en 
uitvaartzorg, in de ruimste zin van het woord. Zij onderscheidt zich door haar grote knowhow op 
uitvaartgebied en haar belangrijke overkoepelende rol voor alle aangesloten uitvaartorganisaties. 
Kwaliteitszorg en belangenbehartiging zijn de sleutelwoorden bij Nardus, want zij is continu bezig 
om haar diensten te verbeteren en optimaal te laten aansluiten op de wensen van haar leden. 
Haar leden kennen haar inmiddels als een betrouwbare partner, die probeert hen zo goed 
mogelijk te adviseren en van dienst te zijn. 
Nardus is zonder meer een vooraanstaande organisatie, die een opmerkelijke positie heeft 
opgebouwd. Absoluut toonaangevend en vernieuwend. Gedrevenheid, passie, innovatie-
vermogen, durf en visie, plus een 100% focus op de klant maken van Nardus een absolute topper 
in haar wereld.  
 
De Nominatiecommissie is van mening dat Nardus op basis van die gronden uitgeroepen kan 
worden als winnaar/vertegenwoordiger in de Crematoriumbranche en tevens in aanmerking 
dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nardus is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor: 
 
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award  2016 
 
Sub-awards: 
•  Meest innovatieve onderneming 
•  Beste vrouwelijke ondernemer/CEO 
•  Groenste bedrijf van Nederland 
•  Beste in Online Business 
 
Sectoren-awards: 
•  Beste in ICT 
•  Beste in High Tech 
•  Beste in Hospitality 
•  Beste in Medical/Zorg 
•  Beste in Kunst & Cultuur 
•  Beste in Onderwijs 
•  Beste in Maritiem / Deltatechniek 
•  Beste in Agri & Food 
•  Beste in Logistiek 
•  Beste in Bouw 
•  Beste in Chemie 
•  Beste in Finance 
•  Beste in Retail / Consumergoods 
•  Beste Kleinbedrijf 
•  Beste in Zakelijke Dienstverlening 
 
 
 
 
 
 
 

Nardus is winnaar/vertegenwoordiger 2016 in de Crematoriumbranche 
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Toelichting op de beslissing van de commissie 
 
Profiel Nardus– beschrijving activiteiten 
Nardus heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie op het 
gebied van crematies en uitvaarten, met een zeer sterke positionering. Zij heeft grote kennis en 
ervaring op haar vakgebied en heeft inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd. Het wordt 
algemeen als een van de beste organisaties op dit gebied gezien en weet door haar grote kennis 
van uitvaarten en crematies een zeer grote mate van tevredenheid bij haar klanten te bereiken.   
 
  
Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen 
 
Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties is een vereniging die teruggaat tot 1898 en haar 
roots vindt in het “goede nabuurschap”. Hierin werden vroeger alle sociale activiteiten uitgevoerd 
die in een (kleine) woongemeenschap zoals een dorp aan de orde kwamen. Hulp op allerlei 
gebieden die later grotendeels overgenomen zijn door de sociale voorzieningen in het land en 
door andere (professionele) organisaties. Gebleven is het verzorgen van de uitvaart voor de 
bewoners. Verenigd in lokale verenigingen zijn in Nederland op deze wijze nog vele 
honderdduizenden mensen “verzekerd” van een passende uitvaart. Nardus is een 
samenwerkingsverband en feitelijk de koepelorganisatie van provinciale koepels en enkele 
gemeentelijke verenigingen. In totaal telt zij op deze wijze ruim vijfhonderdduizend leden. 
Doel is het beschermen van de “formule” van de onderliggende verenigingen en het beschermen 
van het nabuurschap. Leden hebben duidelijke (vaak) christelijke wensen inzake hun uitvaart en 
de verenigingen staan hiervoor borg. 
De koepel Nardus heeft daarnaast als belangrijk doel dat de verenigingen mee ontwikkelen met 
de maatschappij en daardoor hun continuïteit kunnen waarborgen. Professionalisering hoort hier 
zeker bij. Veel aandacht besteedt Nardus aan de ontwikkeling van gedragscodes. Gedragscodes 
op financieel vlak, bestuurlijk vlak en op het gebied van werkprocessen (het verzorgen van de 
uitvaart). Gezond financieel beleid, en vooral ook integriteitszaken en compliance zaken zijn van 
groot belang voor een gezonde en stevige vereniging. Nardus is enkele jaren geleden deze weg 
ingeslagen en is meer en meer ook de gesprekspartner geworden voor provincies, gemeenten en 
beleidsmakers. 
Nardus als vereniging is zelf volledig risicodragend, vandaar de grote aandacht ook voor een 
gezonde bestuursstructuur en de genoemde codes. 
Het verder blijven professionaliseren en het intensiveren van de voorlichting op tal van terreinen 
aan de onderliggende verenigingen vormt de kern van haar dagelijkse activiteiten. Hierbij is dus 
de bewaking van het historisch erfgoed van Goed Nabuurschap van groot belang. De sociale 
impact die hiervan uitgaat mag niet verloren gaan en zeker niet onderschat worden. 
In feite en wellicht wat oneerbiedig gezegd in deze context is Nardus Samenwerkende 
Uitvaartorganisaties de BOVAG van de uitvaartverenigingen! Een zeer bijzondere organisatie met 
een belangrijke maatschappelijke functie in Nederland. Niet zozeer commercieel maar wel van 
grote maatschappelijke importantie!! Voor de commissie is Nardus in ieder geval de absolute en 
meer dan terechte branchewinnaar in de Crematoriumbranche! 
 
 
Positie in de markt 
 
Nardus is opgericht in 2007, maar vindt zijn oorsprong reeds in 1898. Zij is gevestigd in Loenen en 
is in heel Nederland actief.  
De organisatie valt op bij de Nominatiecommissie door de uitstekende reputatie die het in de 
branche heeft. In een markt die continu in beweging is, weet Nardus door zijn vooruitstrevende 
instelling uitstekend te anticiperen op de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen en is het zijn 
concurrenten vaak een slag voor.  
De Nominatiecommissie ziet in Nardus een stabiele, vooruitstrevende organisatie die naar 
verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen. 
 


