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Evaluatie erfgoedzorg

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3. Datum 

Datum Toetsingscommissie 

Datum ondertekening certificaat 

Evaluatie over de jaren 

4. Evaluatie

  Ja Nee

1. Traditie doorgegeven 

2. Gewerkt aan aandachtspunten

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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5.  Welke problemen / aandachtspunten in het levend houden en doorgeven van uw traditie 
 had u benoemd voor de afgelopen periode? 

1.

2.

3.

4.

5.
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6.  Welke concrete acties had u voor de afgelopen periode benoemd om uw traditie levend te  
 houden en door te geven aan volgende generaties?

1.

2.

3.

4.

5.
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7.  Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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8.  Wat is niet gelukt? Weet u ook waarom?

1.

2.

3.

4.

5.
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9.  Aan welke problemen / aandachtspunten gaat u de komende tijd werken?

1.

2.

3.

4.

5.
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10. Welke concrete acties wilt u de komende tijd gaan uitvoeren om uw traditie levend te houden   

 en door te geven aan volgende generaties?

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Noaberschap in lokale uitvaart
	naam gemeenschap: Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties
	datum toets: 31-08-2016
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	datum ondertekening: 26-11-2016
	evaluatie jaren: 
	knelpunt 1: Het is lastig om nieuwe bestuurders te vinden voor uitvaartverenigingen. Sommige bestuursleden zitten al tientallen jaren in een bestuur omdat er geen opvolgers zijn. Jongeren zijn niet geïnteresseerd in tradities. 
	knelpunt 2: Wetgeving vraagt steeds meer aantoonbare kwaliteit en ervaring in de rouwzorg die vrijwilligers niet kunnen leveren. Dit wordt nu gedaan door een professional die wel in of bij het dorp woont.
	knelpunt 3: Dreigende overname door commerciële uitvaartverzekeringen, met in eerste instantie ledenvoordeel, maar op langere termijn vaak nadeel voor de leden.
	knelpunt 4: Door leegloop van het platteland is er minder draagvlak voor noaberschap.
	knelpunt 5: De traditie kan vernieuwing blokkeren.
	borging 1: - Acties ontwikkelen om jonge bestuurders en vrijwilligers binnen te halen. Daardoor blijven verenigingen functioneren en wordt de kans op commerciële overname kleiner.- Het enthousiasmeren van besturen om via Twitter en Facebook een breder en met name jonger publiek te bereiken.
	borging 2: Het blijven volgen van wetgeving en vanuit Nardus de overheid blijven overtuigen van de meerwaarde van noaberschap.
	borging 3: Nardus gaat besturen aanzetten tot het naleven van gedragscodes Uitvaartzorg en Uitvaartfinanciering om een transparante werkwijze uit te stralen.
	borging 4: Het organiseren van open dagen in het dorp zodat bewoners kennis kunnen maken met noaberschap in het algemeen en de rol van de uitvaartvereniging daarbij in het bijzonder.
	borging 5: De plaatsing op de inventaris aangrijpen om nieuwe en jongere leden te werven, die vaak beter opgeleid en betere bestuurders zijn.
	J_gelukt 1: 
	J_gelukt 2: 
	J_gelukt 3: 
	J_gelukt 4: 
	J_gelukt 5: 
	werken 1: 
	werken 2: 
	werken 3: 
	werken 4: 
	werken 5: 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	actie 1: 
	actie 2: 
	actie 3: 
	actie 4: 
	actie 5: 


