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§ LOB-rapport | Begraafplaats van de toekomst
Van hoofd naar hart…

§ Wat is je verhaal?

§ Wat laat je zien?

§ Wie zijn je doelgroepen? 

§ Hoe bereik je je doelgroepen via online 
communicatie?

§ Tips voor online communicatie

MARKETINGCOMMUNICATIE 
OP JE BEGRAAFPLAATS 



De begraafplaats van de toekomst is een uitnodigende, 
multifunctionele omgeving. 
Hier worden overledenen begraven of wordt hun 
as bijgezet. Deze plek wordt bezocht door mensen die 
overledenen herdenken, genieten van de natuur- en/of 
historische waarden, deelnemen aan activiteiten die in 
het teken staan van herdenken en/of bespreekbaar 
maken van de dood en rouw. 



VAN HOOFD NAAR HART IN JE 
MARKETINGCOMMUNICATIE

Raak de waarden van mensen:
beïnvloed de emotie, niet de ratio 



VERKOOP 
JE MENSEN 
EEN GRAF?



OF MAG HET HÚN MOOIE, 
GROENE HERDENKPLEK ZIJN?



Verschil = 
onderscheidend 
vermogen



WAT IS JE VERHAAL?



“Onze begraafplaats is een algemene begraafplaats 
en bevindt zich aan de Kerkstraat in XXXX. 
De begraafplaats heeft een oud en een nieuw 
gedeelte.”

“Natuurbegraafplaats ‘XXXX’ is een plek waar alles 
draait om waarden en menselijkheid. Met een perfecte 
dienstverlening en een eerlijke en transparante 
bedrijfsvoering. Het is een plek waar u zich 
gerespecteerd en welkom voelt.”

“Terug naar moeder natuur.
Schoorsveld. Een plek waar je Brabant voelt. Waar de 
geur van de bloemen op de open velden je meeneemt naar 
eindeloze zomers van vroeger. Waar het bos je omarmt, 
en troost biedt. Waar de vennen verstild het leven 
weerspiegelen, en waar het water je tot rust brengt. En 
waar, als je stil bent, een ree of de ijsvogel je dag een 
beetje magischer maken.”



§ Blijft het hangen?

§ Is het authentiek?

§ En persoonlijk? Jij of u?

§ Roept het emotie op?

§ Beheer je een begraafplaats óf een 
uitnodigende groene gedenkplek?

CHECKLIST VOOR EEN GOED VERHAAL:



WAT LAAT JE ZIEN?







MAG HET ÍETS
INSPIRERENDER?



§ Deel je verhaal met een geschikte ontwerper.

§ Creëer één huisstijl die terugkomt in al je communicatie.

§ Modern lettertype.

§ Gebruik professionele fotografie, liefst met mensen.

§ Straal je uit dat je een uitnodigende 
groene gedenkplek beheert?

TIPS VOOR EEN 
EIGENTIJDSE LOOK & FEEL:











VERDIEP JE IN JE 
DOELGROEPEN





JE MOET KIEZEN 
OM GEKOZEN 
TE WORDEN.





KANALEN:
§ Huis aan huiskrant
§ Regionaal Dagblad 
§ Lokale beurzen
§ Direct mail
§ Heel misschien via internet

MIDDELEN:
§ Herdenkingsbijeenkomst of uitnodiging lezing
§ Advertentie krant
§ Advertorial huis aan huisblad
§ Brochures/magazine
§ Informatiepakket



KANALEN:
§ Facebook
§ Instagram
§ NU.nl
§ Supportersvereniging

MIDDELEN:
§ Eigen vak op de begraafplaats
§ Campagne op social media
§ Advertentie op NAC.nl
§ Bannering



GEMAKKELIJK ÉN VOORDELIG
JE DOELGROEPEN BEREIKEN?



ZET IN OP ONLINE COMMUNICATIE!

Online adverteren (SEA)

Snel de juiste doelgroep 
bereiken met een klein budget.

Zoekmachine optimalisatie (SEO)

§ Online vindbaar zijn.
§ Hoger in Google scoren. 
§ Meer websitebezoekers. 

Social media marketing (SMM)

Naamsbekendheid vergroten en in 
contact blijven met jouw doelgroep
via de juiste social media strategie.

1. WEBSITE 2. SOCIAL MEDIA



WAAROM ZÉKER OP SOCIAL MEDIA?

GETALLEN:

§ 13,7 miljoen Nederlanders vanaf 15 jaar gebruiken 
gemiddeld 4 social platforms, waarvan 2 per dag.

§ Social media gebruik stijgt jaarlijks met 0,2 miljoen 
gebruikers

§ Gemiddeld gebruik is steeds intensiever: 97 minuten 
per dag



WAAROM ZÉKER OP SOCIAL MEDIA?





§ Je kunt je verhaal in woord en beeld perfect laten zien:
informeren en inspireren. 

§ Doelgroepverbreding én -verdieping.

§ Buiten de inspanning is het vrijwel kosteloos.

§ Tegen betaling kun je nog meer doelgroepen bereiken.

§ Verbinding en interactie met jouw doelgroepen.

WAAROM INZETTEN 
OP SOCIAL MEDIA?



§ Snellere manier om te communiceren 

WAAROM INZETTEN 
OP SOCIAL MEDIA?



Begraafpark Zuylen ontwaakt... 
Tussen de klaprozen vliegen 
tenminste drie verschillende 
hommels, honingbijen en vast nog 
meer bezige bijen. We heten ze 
allemaal warm welkom, omdat ze zo 
belangrijk zijn voor de 
biodiversiteit.



TIPS!



§ Geloof in jezelf!

§ Haal je onderscheidend vermogen boven water

§ Verwoord en verbeeld dit haarscherp

§ Communiceer er zinvol mee

§ Basiscommunicatie: eigen website en/of LOB-pagina

§ Inzet van social media is geen doel op zich, 

zet het pas in nadat je website of LOB-pagina op orde is.  

TIPS!



WAT KUNNEN WE
VEEL VERTELLEN
OVER ONZE
BEGRAAPLAATSEN!



Historie

Parkfunctie

Asbestemming/
bijzetting

Natuurbegraven

Religie/cultuur

Nabestaandencafé

Pluktuin

Kunstobjecten

Graf zonder zorgen

Herdenkings-
bijeenkomst

Inclusieve 
begraafplaats

Gedenkplekken voor 
verschillende 
doelgroepen

CircleStone

Medewerkers 
in beeld

Herdenkplek voor 
elders overledenen

Informeren

Inspireren

Flora & fauna

Rust & contemplatie

Verbinding

Relaties

Gastvrij ontvangst



Voorbeeld kalender 2022:



MAAK VAN JE KLANTEN, 
MEDEWERKERS EN RELATIES 
(OOK DIGITALE) AMBASSADEURS.



Bepaal je 
positionering

Wat is je 
verhaal?

Verdiep je in 
je doelgroepen

Analyseer 
trends

Onderzoek de 
concurrentie



OH JA, NIET VERGETEN…

PAK DEZE KANS ALS JE AL WAT 
VERDER BENT MET ONLINE MARKETING

Op het woord ‘cremeren’ wordt slechts 3600
keer gezocht per maand.

Op het woord ‘begrafenis’ is dit 8100 
keer per maand.





Heb je een vraag? 
Wil je eens vrijblijvend sparren?

Anne Marie Scheepers
annemarie@schmuhl.nl
06-1455 9582



VRAGEN?


