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Protocol bij overlijden van een medewerker  
 
Dit protocol is bedoeld voor intern gebruik binnen St. Franciscus bij het overlijden van een 
medewerker of oud-medewerker, (ex-)lid Raad van Toezicht. In de rest van dit document 
wordt onder de term medewerker ook een van bovenstaande functies verstaan.  
Dit protocol is bedoeld als stappenplan en leidraad bij het overlijden van een 
medewerker. Bij een oud-medewerker van St. Franciscus wordt door de coördinator per 
situatie beoordeeld welke delen van de leidraad passend zijn (dit is veelal al aangegeven).  
 

1. Binnenkomst van het overlijdensbericht  
 
Een kennisgeving van overlijden van een medewerker van St. Franciscus wordt in de regel 
ontvangen door de leidinggevende van het team waar de overledene werkzaam was. 
Wanneer de kennisgeving ergens anders binnenkomt, bijvoorbeeld een directe collega of 
secretariaat, dan is het van belang dat deze persoon de leidinggevende zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stelt van het overlijdensbericht.  
Voordat de leidinggevende actie onderneemt richting de nabestaanden, stelt hij of zij de 
directeur in kennis van het overlijden. Ook de overige MT-leden worden zo snel mogelijk 
betrokken voor ondersteuning bij het doorlopen van het protocol. Er wordt afgesproken 
wie zal fungeren als contactpersoon voor de nabestaanden en als coördinator voor de 
stappen in het protocol.  

 
2. Eerste contact met en opvang van collega’s  
 
Door de leidinggevende worden de naaste collega’s zo spoedig mogelijk persoonlijk 
geïnformeerd. De directeur informeert de organisatie. Zo nodig wordt een ruimte 
gereserveerd voor de collega’s, zodat zij zich kunnen terugtrekken.  
 
3. Contact met nabestaanden  
 
De contactpersoon neemt contact op met de nabestaanden om deze te condoleren. 
Naast het betuigen van deelneming zal er naar een aantal gegevens, voor zover nog niet 

bekend, moeten worden gevraagd:  

 De datum van het overlijden;  

 De datum, het tijdstip en de plaats van de uitvaartplechtigheid;  

 Het correspondentieadres;  

 Een akte van overlijden of een rouwkaart;  

 De instemming van de nabestaanden met het plaatsen van een 

overlijdensadvertentie namens de werkgever in een dagblad (bij voorkeur volgen 
we de keuze van de nabestaanden);  
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 De instemming van de nabestaanden met het plaatsen van berichtgeving en een 

In Memoriam binnen de media van St. Franciscus (Website, Intranet, 
medewerkersportaal en/of magazine ‘Ons Franske’. 

 De instemming van de nabestaanden met het openen van een (online) 
condoleanceregister (bijvoorbeeld www.condoleance.nl)  

 Of een rouwboeket/bloemen tijdens uitvaart door de nabestaanden op prijs wordt 
gesteld;  

 Of een toespraak door een medewerker van St. Franciscus op prijs wordt gesteld;  

 Of overlijdensuitkering op een andere bankrekening moet worden overgemaakt 

indien het overlijden plaatsvond vóór het tijdstip van afsluiting van de 
salarisbetalingen van die maand;  

 Het aankondigen van een gesprek, zo’n twee weken na het overlijden van de 

medewerker, over de financiële en administratieve afwikkeling van het 
dienstverband van de overledene.  

 
Gebruik eventueel ter ondersteuning van de registratie van bovenstaande gegevens de 
bijgesloten checklist bij overlijden medewerker.  
 
4. Interne en verdere berichtgeving  
 
In principe volstaat een bericht op het intranet en de publicatieborden. In het geval van 

een medewerker met een belangrijke maatschappelijke positie kan er ook een bericht 
worden geplaatst in de nieuwsrubriek op de website.  
Inhoud berichtgeving:  

 In memoriam - ondertekend door betrokken teamleider en directeur; 

 Herdenking (informatie over (online)condoleanceregister en tijd en locatie 
herdenkingsbijeenkomst). 

 
5. Overlijdensadvertentie  
 
Indien de nabestaanden akkoord gaan met het plaatsen van een overlijdensadvertentie, 
wordt bij voorkeur de keuze van de familie voor de krant(en) gevolgd. St. Franciscus 

draagt er zorg voor dat de advertentie mede wordt geplaatst namens de directie en de 
Raad van Toezicht van St. Franciscus. 
Overige advertenties worden uitsluitend op initiatief en op persoonlijke titel van de 
ondertekenaars geplaatst. Een terughoudend beleid wordt hierbij voorgestaan.  
 
6. Rouwboeket  
 
Indien gewenst, worden namens St. Franciscus een rouwboeket besteld (gemiddelde 
kosten: € 70,-) door. Rouwboeketten op eigen initiatief worden zelf betaald. 
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Rouwboeketten kunnen bijvoorbeeld besteld worden bij bloemist De Roozelaar uit Gilze, 
tel. 0161 451 161.  
 
7. Condoleancebrief aan nabestaanden  
 
De directie stuurt aan de nabestaanden een condoleancebrief of condoleancekaart. 
 
8. Herdenkingsbijeenkomst op St. Franciscus  
 
Dit is een optie en de invulling van de bijeenkomst is afhankelijke van de wensen van de 

directe collega’s. In principe wordt deze daarom ook door het betrokken team zelf 
georganiseerd. Aandachtspunten:  

 Ceremoniemeester: opening met stilte, aankondigen sprekers en afsluiting; 

 Sprekers (niet langer dan kwartier aan het woord); 

 Overwegen muzikaal intermezzo; 

 Foto overledene + kaart; 

 Schriftelijk condoleanceregister aanwezig; 

 Na afloop ruimte voor napraten bieden. 

 
Communicatie: het is een optie om de herdenking ook aan te kondigen op de 
beeldschermen binnen St. Franciscus. Dit kan via pvankerkoerle@stfranciscus.nl worden 

aangeleverd.  
 
9. Condoleanceregister (niet bij oud-medewerker)  
 
Wanneer de familie instemt, kan een schriftelijk en/of online condoleanceregister worden 
geopend, eventueel met foto en in memoriam. Hiervoor kan een tafel worden ingericht in 

de kapel. Op deze wijze kunnen medewerkers, vrijwilligers en bezoekers hun deelneming 
uitspreken naar de familie toe, zonder bij de uitvaartplechtigheid aanwezig te zijn. Er kan 
ook voor worden gekozen om een online condoleanceregister te openen. Dit kan via 
www.condoleance.nl zijn.  
 

10. Uitvaartplechtigheden  
 
Medewerkers worden (binnen de grenzen van het mogelijke) in staat gesteld de 
uitvaartplechtigheden bij te wonen. In overleg met de nabestaanden spreekt de 
leidinggevende of een medewerker namens St. Franciscus tijdens de uitvaartplechtigheid. 
 
11. Administratieve afwikkeling van het overlijden (niet bij oud- medewerker)  
 
Door kennisgeving aan het MT zal de overlijdensdatum van de medewerker worden 
geregistreerd en dienen de gegevens van deze persoon in alle systeem te worden 
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verwijderd, zodanig dat er geen algemene mailings of berichten meer naar het adres van 
de medewerker worden gezonden. Dit betreft het personeels/salarissysteem, het 
systeem van de arbodienst, ONS, de telefoon, maillijst (incl. die voor de nieuwsbrieven). 
Nadien zal door de administratie het administratief ontslag en de salarisafrekening 
verwerkt worden. Tot die tijd blijven de gegevens van de medewerker nog wel in 
telefoon- en e-maillijst staan.  
 
Ongeveer twee weken na het overlijden van een medewerker bezoekt de leidinggevende 
de nabestaanden voor een toelichting op de volgende financiële en administratieve zaken 
rond het overlijden:  

 Het ontslag met daarbij informatie over de overlijdensuitkering.  

 Overlijdensuitkering (zie punt 12.2);  

 Uitbetaling van opgebouwd vakantiegeld en eindejaarsuitkering en van niet-
opgenomen vakantiedagen en (indien van toepassing) en van verrekening 
keuzemodel (bijvoorbeeld fietsenplan);  

 Eventueel doorverwijzing nabestaandenpensioen van het pensioenfonds;  

 Eventueel doorverwijzing nabestaandenpensioen van de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). 

 
12. Betalingen na overlijden (niet bij oud medewerker)  
 

12.1 Salarisbetaling, vakantiegeld e.d.  
Uitbetalen salaris over de maand van overlijden. Na het overlijden wordt de bezoldiging 
uitbetaald tot en met de dag van overlijden. 
Het laatste maandsalaris wordt uitbetaald op de (bank)girorekening van de overledene 
aan het einde van de volgende maand.  
 

12.2 Overlijdensuitkering  
De overlijdensuitkering wordt betaald aan de nabestaande partner van wie de overledene 
niet duurzaam gescheiden leefde. Als de overledene niet samenleefde met een partner, 
wordt de overlijdensuitkering uitbetaald aan eventuele minderjarige kinderen of aan 
degene met wie de overledene in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij 

of zij grotendeels voorzag. Bij het eerste contact met de nabestaande partner vraagt de 
contactpersoon of de nabestaande partner dit bedrag snel wil ontvangen (in verband met 
de hoge uitgaven rond het overlijden). Zo ja, dan geeft de HEAD onmiddellijk opdracht om 
de overlijdensuitkering over te maken, onder vermelding van het rekeningnummer van de 
nabestaande. 
 
13. Procedure verzoek om inzage databestanden na overlijden  
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Het komt voor dat nabestaanden van overleden (oud-)medewerker een verzoek doen om 
inzage in de mailbox en/of databestanden van de overledene te verkrijgen. Bij een 
dergelijk verzoek dient als volgt gehandeld te worden:  

 De ontvanger van het verzoek legt het verzoek neer bij de functionaris AVG. Deze 

zal het verzoek toetsen aan de AVG. Als hoofdregel zal een verzoek om inzage niet 
worden gehonoreerd. Dit is slechts anders indien er zeer bijzondere 
omstandigheden aan de orde zijn (denk daarbij bijvoorbeeld aan zelfdoding of 
vermissing). 

 Indien een verzoek (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd, zal het de directie opdracht 

geven aan de netwerkbeheerder (CCO) tot het veiligstellen van de mailbox en 
eventueel de harde schijf van de computer.  

 De directie zal de vertrouwenspersoon de opdracht geven om, met technische 
hulp van de netwerkbeheerder (CCO), de mailbox en/of databestanden te 
onderzoeken. Het directie kan daar richtlijnen bij geven.  

 De vertrouwenspersoon zal contact opnemen met de nabestaande, die het 

verzoek heeft ingediend om documenten vertrouwelijk over te dragen of om te 
melden dat er geen documenten zijn. Bestanden die in ieder geval niet worden 
overgedragen zijn: zakelijke mail en documenten die betrekking hebben op St. 
Franciscus/interne mails/bestanden die van en naar derden zijn verzonden, de 
volledige mailbox, het St. Franciscus wachtwoord, of een volledige kopie van de 
harde schijf.  

 
BIJLAGE 1: Checklist bij overlijden medewerker  
 

 Naam contactpersoon  

 Naam overledene  

 In de functie van  

 Datum van overlijden  

 Datum, tijdstip en plaats uitvaartplechtigheid  

 Correspondentieadres  

 Rouwbericht/kaart  

 Instemming nabestaanden met het plaatsen van een overlijdensadvertentie 

namens de werkgever (landelijk/regionaal dagblad)  

 Instemming van de nabestaanden met het inrichten van een (online) 
condoleanceregister  

 Instemming van de nabestaanden met het plaatsen van berichtgeving en een In 

Memoriam binnen de eigen universitaire media (sites, Until en eventueel Univers)  

 Vertegenwoordiger van St. Franciscus aanwezig bij de uitvaart  

 Toespraak door een medewerker  

 Rouwboeket  

 Financieel administratieve afwikkeling (niet bij oud medewerker)  
 


