
“Communicatie tussen rouwchauffeur en uitvaartbegeleider 

is essentieel” 

Enkele maanden geleden ben ik benaderd door Paul Brussaard, directeur van Bruseco. Hij vertelde 
mij dat hij een vakopleiding chauffeur rouwvervoer had ontwikkeld en wilde weten wat ik daar als 
ervaren uitvaartbegeleider van vond. Die uitnodiging nam ik van harte aan. Een masterclass 
chauffeur rouwvervoer vind ik een heel goed idee. Als uitvaartbegeleider werk in nauw samen met 
chauffeurs, zowel met rouwautochauffeur als met de volgautochauffeur(s). Hij nodigde mij uit om 
op 18 februari de masterclass chauffeur rouwvervoer bij te wonen. Deze werd gegeven onder 
leiding van Ron van Doorn en Paul Brussaard. Een goede sessie waaruit ik heb geconcludeerd dat 
er in dit prachtige vak nog veel te leren valt. Voor zowel de chauffeur rouwvervoer als voor de 
uitvaartbegeleider. Met deze gedegen en uitgebreide vakopleiding van Bruseco wordt het verschil 
gemaakt in de uitvaartbranche. 
 
Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van volgauto’s op de dag van de uitvaart. Dat klinkt als een luxe, 
maar dat is het niet. De dag van de uitvaart is een dag waarop je als nabestaanden afscheid neemt 
van een dierbare; een dag waarop nabestaanden niet altijd helder denken en waarop zij (zeer) 
geëmotioneerd zijn. Om dan vervoert te worden door een volgauto kan een hele geruststelling zijn; 
het ‘ontzorgt’. Dat is dan ook de rode draad in deze vakopleiding: ontzorgen. Het gebruik van één of 
meer volgauto’s draagt bij aan een uiterst veilige manier van transport, vooral wanneer de 
nabestaanden verminderd geconcentreerd zijn en de chauffeurs uitstekend zijn opgeleid. 
 
U zal wel denken: “Het gaat toch simpelweg om vervoer van A naar B?” Nee, rouwvervoer is meer 
dan dat. De chauffeur rouwvervoer is een heel belangrijke schakel in de ketting die 
uitvaartverzorging heet. Alle schakels van deze ketting moeten met waardigheid worden gemaakt, 
zodat ze met respect voor de overledene én de nabestaanden gedragen kunnen worden. Als 
taxichauffer wordt het soms op prijs gesteld dat je een praatje maakt met je klant over, bijvoorbeeld, 
het weer, de voetbaluitslagen of de politiek. U begrijpt dat nabestaanden van een overledene daar 
op het moment van de uitvaart veel minder behoefte aan hebben. Een rouwchauffeur houdt daar 
rekening mee.  
 
 
De 4 pijlers 
In de Masterclass wordt ingegaan op alle aspecten van dit prachtige vak. Er wordt aandacht besteed 
aan de vier pijlers die belangrijk zijn in dit vak. De 4 pijlers zijn:  

 Zo dient de chauffeur rouwvervoer bekend te zijn met de wetgeving rondom het uitvaartvervoer 
en daarmee zijn/haar verplichtingen.  

 De chauffeur kent de etiquette die van toepassing is op de uitvaart.  

 En hij/zij heeft kennis van de rollen die personen hebben tijdens de uitvaart.  

 Uiteraard beheerst een chauffeur uitvaartvervoer de, zeer specifieke, rijvaardigheidstechnieken. 
 

Communicatie 
Een goede samenwerking met de uitvaartbegeleider is het allerbelangrijkst. Tijdens de Masterclass 
kwam dit vaak naar voren. Er waren nogal wat klachten van de chauffeurs, terecht. Zo bleek het vrij 
regelmatig voor te komen dat de communicatie tussen de chauffeurs en de uitvaartbegeleider niet 
soepel verliep. De verwachtingen van beide professionals werden niet naar elkaar uitgesproken, 
waardoor misverstanden ontstonden. Misverstanden, onzekerheden en geïrriteerdheid. Dit moet 
uiteraard voorkomen worden. De chauffeur dient te route goed te kennen en zal ook altijd een 
alternatieve route moeten weten in geval van wegwerkzaamheden of indien de nabestaanden 



specifieke wensen hebben ten aanzien van de te rijden route. Zo kan het zijn dat men langs een, voor 
de overledene, belangrijke plek moet rijden. Uiteraard dient de uitvaartbegeleider hiervan op de 
hoogte te zijn. Het is uiterst belangrijk dat de chauffeur en de uitvaartbegeleider zoiets van te voren 
bespreken. Het gebeurt echter ook wel dat nabestaanden de route op het laatste moment nog willen 
veranderen. Daarom rij ik als uitvaartbegeleider zoveel mogelijk mee in de rouwauto. De route kan 
dan vrij gemakkelijk tijdens de rit worden aangepast.  
 
Een ander veel gehoorde klacht betrof het gevoel van ondergeschiktheid dat veel chauffeurs krijgen 
en voelen. Terwijl de chauffeur rouwvervoer op de dag van de uitvaart de rechterhand van de 
uitvaartbegeleider is of zou moeten zijn. Dit wordt blijkbaar door veel uitvaartbegeleiders 
onderschat. Dat is heel jammer, want samen kun je er immers voor zorgen dat deze dag voor de 
nabestaanden zorgeloos verloopt. We hebben tenslotte maar één kans om dit alles perfect te laten 
verlopen. Onzorgvuldigheid zorgt voor spanning en irritatie bij de nabestaanden en maakt dat zij zich 
niet goed kunnen concentreren op het afscheid nemen van hun dierbare.  
 
Mijn aanwezigheid bij de masterclass was voor mij een echte eye-opener. Veel chauffeurs hebben 
hun ergernissen kunnen uiten en ik heb die voor het eerst gehoord. Er valt in dit prachtige vak nog 
veel te leren; zowel voor de chauffeur rouwvervoer als voor de uitvaartbegeleider. Alles draait om 
communicatie en zorgen dat je elkaar op zo’n dag als team versterkt. Met deze gedegen en 
uitgebreide vakopleiding van Bruseco wordt de vinger op de zere plek gelegd. Het heeft mij nieuwe 
inzichten gegeven en ik ben ervan overtuigd dat anderen ook dit gevoel overhouden aan deze 
masterclass. 
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