
Protocol bij overlijden van een (oud) lid van de vereniging 
Dit protocol dient als een richtlijn bij het geval van overlijden van een (oud)lid van 
een vereniging. Deze richtlijnen zijn algemeen opgesteld en kunnen in de praktijk 
verschillen per situatie of vereniging.   
 

1. Duidelijkheid creëren als het bericht binnen is 
Ten eerste is het van belang om de verantwoordelijkheid te delen binnen de 
vereniging/bestuur/koepel. Het is handig om een aanspreekpunt voor vragen intern 
(binnen de vereniging) en extern (buiten de vereniging) aan te stellen. Het is 
namelijk fijn voor de familie/nabestaanden als er een duidelijk contactpersoon is in 
deze lastige periode.  
 
De persoon die hiervoor gekozen wordt, kan iemand zijn die dicht bij de 
desbetreffende overleden persoon stond, of er juist wat verder van af. Het is hierbij 
belangrijk om te realiseren dat het een emotionele periode kan gaan worden en 
iemand moet hier de tijd voor vrij kunnen maken, flexibel zijn en met respect kunnen 
omgaan met de situatie. Daarnaast kan het ook emotioneel zwaar zijn voor de 
contactpersoon dus het is handig om hier rekening mee te houden.  
 
2. Contact opnemen met betrokkenen 
Het aanspreekpunt is verantwoordelijk om contact op te nemen met de betrokkenen. 
Ten eerste neemt het aanspreekpunt telefonisch/schriftelijk contact op met de 
opleidingsdirecteur. Daarna wordt overlegd met de opleidingsdirecteur of er ook 
behoefte is om contact op te nemen met de familie. Indien de familie het contact 
liever onderhoudt met de opleidingsdirecteur dan is het van belang dat het 
vervolgtraject goed wordt afgestemd met de opleidingsdirecteur. 
Mocht hier wel behoefte aan zijn dan kunnen de volgende handelingen met de 
familie worden besproken:  

1. het overbrengen van de condoleances namens de vereniging; 
2. het horen van de wensen van de familie voor betreffende de rol van de 

vereniging/bestuur/koepel; 
3. het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst; 
4. het instellen van een week van rouw;  
5. leden op de hoogte stellen door middel van het plaatsen in 

memoriam/rouwbericht 
6. aanwezigheid op de uitvaart 
7. rol tijdens de uitvaart  
8. Rol na afronding van het protocol 

3. Op de hoogte stellen 
3.1 Intern de vereniging 
Stem ten eerste goed af met de familie op welke manier het wenselijk is dat de leden 
op de hoogte worden gesteld. Communicatie via de website is het meest officieel en 



direct. Indien gewenst kan er een bericht op de website worden geplaatst. Daarnaast 
kan er ook een e-mail worden verstuurd naar alle leden op het moment dat het 
onderwijsinstituut dit nog niet heeft gedaan. Het is van belang om dit goed af te 
stemmen met het onderwijsinstituut en de familie. Op het moment dat de 
onderwijsinstelling al een mail stuurt naar studenten, is dit als vereniging niet meer 
van toepassing.  
 

- Professionele begeleiding 
Bij een dergelijke situatie kan het verstandig en fijn zijn om contact op te nemen met 
professionals die de organisatie/leden kunnen begeleiden. De onderwijsinstelling 
heeft hiervoor mensen aangesteld die hierbij kunnen helpen. Neem daarom contact 
op met de onderwijsinstelling en maak duidelijk naar leden dat ze contact kunnen 
opnemen met een professional en/of de vertrouwenspersonen van de vereniging.  

- Studieadviseurs, Dienst Studenten Zaken (DSZ) 

Tot slot kan er, afhankelijk van de wensen van de familie, een bijeenkomst worden 
gehouden waarbij kan worden gepraat over de situatie. Een dergelijke bijeenkomst 
kan op verschillende manieren worden ingevuld. Maak hier duidelijke afspraken over 
met de onderwijsinstelling en de familie.  

Een rouwbijeenkomst kan als heftig ervaren worden. Het is daarom van belang dat 
ook professionals worden betrokken bij deze bijeenkomst. Professionals kunnen 
helpen met de organisatie van de bijeenkomst en vervolgens ondersteuning bieden 
tijdens de bijeenkomst. Op deze manier wordt er voorkomen dat er onduidelijk 
ontstaan. Overleg ook of er behoefte is aan een condoleance register of een plaats 
van herdenking, bijvoorbeeld in de Studentenkerk.  

- Moment van rouw 
Het bestuur kan ervoor kiezen om geplande activiteiten in een bepaalde periode af 
te zeggen. Communiceer dit duidelijk met de leden om onduidelijkheid te 
voorkomen. Mocht ervoor gekozen worden dat de activiteiten toch doorgaan dan kan 
er een moment van stilte worden gehouden tijdens de activiteit.  
 
3.2. Extern 

- Uitvaart 

Stuur allereerst een condoleancekaart naar de familie. Overleg daarna of het 
wenselijk is dat leden/bestuur aanwezig zijn op de uitvaart. Afhankelijk van deze 
wens kan er ook worden overlegd of er een bloemenkrans wordt gelegd op het graf. 
Indien dit niet gewenst kunnen er bloemen worden gestuurd naar de familie.  

 
- Social media en pers  



De contactpersoon stelt in overleg met de decaan of opleidingshoofd, een tekst op 
voor de website indien gewenst. Er kan ook gedacht worden aan het opstellen van 
een nieuwsbrief.  
In veel situaties is het gewenst om geen contact op te nemen met de media. Mocht 
er behoefte zijn aan een herdenkingsbericht dan kan dit in samenwerking worden 
opgenomen met de onderwijsinstelling en de familie. Maak hierbij wel goede 
afspraken met de media en vraag altijd eerst om het stuk in te zien voordat het wordt 
gepubliceerd. 
 
6. Nazorg 
Voor de lange termijn is het belangrijk dat je als bestuur laat weten dat leden bij je 
terecht kunnen om te praten. Indien gewenst kunnen de leden ook doorverwezen 
worden naar (vertrouwens)persoon binnen de universiteit. Het is handig om de 
contactgegevens van deze persoon zichtbaar op de site te vermelden. Daarnaast is 
het ook handig om de contactgegevens van de studentenkerk, studentenpsycholoog 
en de contactpersoon van de opleiding/faculteit hier te vermelden.  

Als laatste is het ook van belang om de gegevens van de overleden persoon uit 
maillijsten te verwijderen en administratief de persoon op inactief te zetten.  

 
 

 

 

 

 
 


