Uitvaartspecialist DELA lanceert
Rouwdraaiboek voor werkgevers
Een houvast voor werkgevers die medewerkers willen bijstaan
in hun rouwproces

Antwerpen, 2 september 2021 – De uitbreiding van het rouwverlof is intussen een feit. DELA
wil in die context het belang van de werkgever en werkomgeving in het rouwproces
onderstrepen. Vanuit haar expertise als uitvaartspecialist, ontwikkelde DELA daarom een
Rouwdraaiboek voor werkgevers. In een periode waarin heel wat mensen afscheid moesten
nemen van iemand ten gevolge van het coronavirus en stilaan weer vaker terug naar de
werkvloer keren, wil DELA leidinggevenden een kader bieden om hier behulpzaam mee om te
gaan. Zij kunnen het Rouwdraaiboek gratis downloaden en gebruiken als leidraad om rouwende
werknemers te ondersteunen.
Na de bekrachtiging door de Kamer eerder dit jaar, is de uitbreiding van het rouwverlof een feit. Sinds
25 juli kunnen werknemers bij het verlies van een kind of partner gedurende tien dagen van het werk
afwezig blijven met behoud van loon. Drie dagen zijn op te nemen tussen de dag van overlijden en de
dag van de begrafenis. De overige zeven mogen vrij worden opgenomen binnen het jaar na het
overlijden. “DELA staat sinds het begin achter het voorstel”, zegt Marysia Kluppels, woordvoerder van
DELA. “Het overlijden van iemand met wie er een nauwe band bestaat, is een ingrijpende
gebeurtenis. Een rouwverlof van drie dagen is gewoon te kort.”
Werkgever als belangrijke krachtbron in het rouwproces
Het rouwproces bespreekbaar maken op de werkvloer, kan de rouwende enorm veel steun bieden.
Zeker in een jaar waarin veel mensen door COVID-19 afscheid van iemand moesten, is dit meer dan
ooit actueel. Niet alleen wanneer het een naaste van de werknemer betreft, maar ook als het om het
verlies van een collega gaat, kan de werkgever een belangrijke rol spelen in het rouwproces. Als
uitvaartspecialist draagt DELA hier graag haar steentje aan bij met een ‘Rouwdraaiboek’ dat het ter
beschikking stelt van werkgevers en werknemers. “Het verlies van een naaste of een collega laat
sporen na. Daar werden we ten tijde van corona nog meer dan anders mee geconfronteerd. Hoe de
omgeving, ook op de werkvloer, omgaat met dit verlies en met het rouwproces, zal mee de impact
hiervan op de verdere levensloop bepalen. Vanuit onze missie om mensen maximaal te ondersteunen
rondom verlies en overlijden en vanuit onze expertise als uitvaartspecialist, willen we hier graag bij
helpen”, aldus Marysia Kluppels.
DELA werkte voor het rouwdraaiboek samen met psychologe en rouwtherapeute An Hooghe.
“Mensen die iemand uit hun naaste kring verliezen, duiden heel vaak de werkgever en de collega’s

aan als een belangrijke krachtbron in het rouwproces”, geeft Hooghe aan. “Bedrijven kunnen met
andere woorden heel veel betekenen voor mensen die door zo’n moeilijke periode gaan. Alleen blijkt
in de realiteit dat bedrijven niet voorbereid zijn op zulke situaties en moeten improviseren. Met het
Rouwdraaiboek van DELA willen we een antwoord bieden op hun vragen.”
Tips om collega’s steun te bieden
Het draaiboek spitst zich toe op twee situaties: een overlijden van een werknemer van het bedrijf of
een collega die één van zijn naasten verliest. Leidinggevenden vinden er handvaten om zowel
praktische als emotionele ondersteuning te bieden. Er is ook een apart luik met tips voor
medewerkers bij het troosten en ondersteunen van een collega in rouw.
Het Rouwdraaiboek is vanaf vandaag online ter beschikking op de website van DELA en kan
gratis gedownload worden: www.dela.be/rouwen-op-het-werk

Over DELA
DELA staat voor “Draagt Elkanders Lasten” en maakt deel uit van een coöperatie. DELA is
gespecialiseerd in alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met afscheid en ontzorgt mensen op één
van de moeilijkste momenten van hun leven: het afscheid van een dierbare. Onze organisatie bestaat
reeds meer dan 80 jaar en is sinds 1989 aanwezig in België, waar ze bijna 800 medewerkers telt die
helpen vóór, tijdens en na een uitvaart. DELA is vooral gekend als uitvaartverzekeraar, maar heeft ook
een 60-tal hooggekwalificeerde uitvaartcentra op meer dan 110 locaties in België, 4 crematoria en een
repatriëringscentrum op de luchthaven van Zaventem. Bovendien staan 25 consulenten
nabestaandenzorg dagelijks klaar om de nabestaanden na de uitvaart te helpen met praktische en
administratieve beslommeringen. DELA doet ongeveer 80% van de repatriëringen en begraaft 1 op de
10 Belgen. DELA staat er dan ook om gekend dé uitvaartspecialist van België te zijn. Vanuit haar sociale
betrokkenheid richtte DELA het DELAfonds op, dat initiatieven steunt die het moeilijke moment rondom
het afscheid draaglijker willen maken.
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