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Bijlage:  

Opdracht aan Bestuur CAO Fonds UVB 

Activiteitenplan MDIEU 

en RVU 
 
 

 

Voor zover relevant hebben cao partijen om formele redenen de sectoranalyse 

uitvaartbranche (28 mei 2021) vastgesteld en dan met name het overzicht met zware 

beroepen. 

 

Aan het bestuur van het CAO Fonds Uitvaartbranche wordt de opdracht gegeven om in de 

context van de sectoranalyse uitvaartbranche d.d. 28 mei 2021 (met het oog op de te 

verkrijgen subsidie tijdig) in samenwerking met SPDI een activiteitenplan op te stellen op basis 

van de volgende bouwstenen (citaat uit sectoranalyse): 

 

A: Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen  

De cursussen zijn gericht op meer weerbaarheid/persoonlijke effectiviteit om ook “nee” te 

kunnen zeggen om zo de balans werk-privé beter te kunnen bewaken. De cursus mind-

fullness kan zorgen voor mentale ontspanning, waar een van de werkgevers goed 

resultaten heeft geboekt. Beide zijn gericht op vermindering van ervaren werkdruk. 

Deelname aan het project exoskeletten is gericht op vermindering van de fysieke 

werkbelasting van de chauffeur overledenen vervoer, met zware fysieke belasting. Er zijn 

hulpmiddelen, zoals “glijbanen” beschikbaar om overledenen naar beneden te vervoeren 

uit etages. Deze worden uit eerbetoon aan de overledene en nabestaanden vaak niet 

gebruikt. Een exoskelet kan de fysieke belasting aanzienlijk verminderen. 

 

B: Het Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen  

De tools/instrumenten en workshops zijn gericht op goed werkgeverschap om werkdruk te 

verminderen.  

 

C. Een leven lang ontwikkelen en de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren  

De cursussen digitalisering en sociale vaardigheden vloeien voort uit de ontwikkelingen in 

de branche. De voortschrijdende inzet van digitale technieken vraagt om bijscholing en om 

het uitvaartproces onverstoorbaar plaats te laten vinden. Dit heeft effect op vermindering 

van de mentale belasting. De nachtmerrie van veel werkenden in de sector is verstoringen 

tijdens het uitvaart-/rouwproces te veroorzaken. 



De sociale vaardigheden zijn gericht op meer mentale weerbaarheid bij toename van 

resomeren, waarbij er nauwer contact met de overledene optreedt en met de 

nabestaanden.  

 

D. De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel DI als van de eigen regie op de 

loopbaan 

Het individueel financieel advies is voor RVU-kandidaten om goed inzicht te hebben wat 

eerder uittreden hen kost en of het draagbaar is. Dit kan ook gezien worden als een 

onderdeel van goed werkgeverschap.  

 

Dit laatste geldt ook voor budgetcoaching. Er zijn relatief veel praktisch opgeleiden 

werkzaam in de sector, een groep waar schuldproblematiek het meest voorkomt. Een 

goede financiële basis vormt een voorwaarde voor mentale rust, persoonlijke ontwikkeling 

en goed functioneren in het huidige werk.    

 

Cao partijen verbinden zich om het door het fonds opgestelde activiteitenplan alsdan 

uiterlijk binnen vier weken, na marginale toetsing, formeel vast te stellen. 

 

Aan het bestuur van het CAO Fonds Uitvaartbranche wordt bovendien verzocht om bij de 

MDIEU subsidieaanvraag de RVU te betrekken. 

 


