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SERIE:  ONLINE VINDBAAR 

“Het schrijven van een blog
is echt een vak”
TEKST INGEBORG VAN DEN WIJNGAART

Brancheblad Uitvaartzorg schrijft dit jaar elk nummer over onlinemarketing. Online koplopers vertellen 

over hun strategie en we gaan wat dieper in op enkele onlinekanalen en -portalen. Deze keer:

Merel Brans (Dela) en Mireille Schram (Mireille Schram Uitvaartzorg, Ermelo) over verhalen die 

gelezen moeten worden, ofwel: blogs.

Zowel bij het grote Dela als bij zzp’er Schram is de 

reden om blogs te publiceren: het echte verhaal 

vertellen. Informatie geven waar behoefte aan is. 

Mireille Schram: “Ik wil mensen een inkijkje geven in 

mijn werk. Laten zien hoe het echt is. En daarbij weg-

blijven van ‘u moet’ of van borstklopperij. Daarom schrijf ik 

vanuit mijn gevoel: wat ik ruik, zie en voel tijdens mijn werk.”

Ook Dela geeft ‘een kijkje achter de schermen’, waarin me-

dewerkers van de verschillende afdelingen vertellen over 

hun werk. Daarnaast deelt Dela actuele onderwerpen, zoals 

corona of duurzaamheid. Het team contentmarketing van 

Dela bestaat uit zes specialisten, die zich ook bezighouden 

met onder andere de merkcampagne, sponsoring en 

e-mailmarketing. “Het schrijven van blogs is echt 

een vak”, aldus Merel Brans. Bron van inspiratie 

zijn voor hen bijvoorbeeld de vragen van leden en 

niet-leden die bij de klantenservice binnenkomen.

EMPATHIE
Schram schrijft haar blogs zelf en laat ze redigeren door een 

contentspecialist. “En die is streng”, lacht Schram, “want 

als ik een keer ‘zomaar wat oplepel’ stuurt ze me terug 

naar de tekentafel, dan ontbreekt de empathie. Ik moet 

een gebeurtenis echt voelen om erover te kunnen schrij-

ven.” De Ermelose weet dat blogs waarin kinderen een 

rol spelen tranentrekkers zijn, maar het mag van haar niet 

voelen als ‘willen scoren’: “Ik haak ook aan bij de actualiteit, 

zoals natuurbegraven. Als ik dan een uitvaart heb op een 

natuurbegraafplaats, stel ik op die manier het onderwerp 

aan de orde.”

Gemiddeld besteedt het Dela-team zo’n 20 uur per maand 

aan het creëren van nieuwe content en nog eens 35 uur 

aan het verspreiden ervan via de online kanalen. Daarbij 

werkt het team nauw samen met corporate communicatie 

voor bijvoorbeeld de persberichten. “Een mooi voorbeeld 

hiervan is de communicatie rondom de Uitvaartmuziek 

Top 100 van Dela, die is via al onze kanalen verspreid”, licht 

Brans toe.

Schram doet ongeveer drie uur over het schrijven van een 

blog. Ze publiceert elk kwartaal op haar site en in de lokale 

krant. Online verspreidt ze haar blogs als advertentie op 

Facebook en als post op LinkedIn. “Mijn redacteur is ook 

contentspecialist en samen met haar volg ik de bezoekers-

aantallen op alle kanalen”, licht Schram haar monitoring toe. 

Het bezoekersaantal op haar site stijgt flink als ze een blog 

heeft gepost. “Dan heb ik toch zo’n zeven- tot achthonderd 

unieke bezoekers per maand.”

Voor Dela is de belangrijkste reden om de online-activiteiten 

te monitoren: de informatiebehoefte van leden. Brans: 

“Op basis daarvan maken we de content. Die bron is voor 

ons het allerbelangrijkst. Daarnaast zijn de prestaties van 

ons blog belangrijk. We meten onder andere het aantal 

bezoekers, de leestijd van een artikel, of men doorklikt op 

de pagina en hoe het artikel scoort binnen Google.” 

Voor Schram zijn de blogs een belangrijk middel om haar 

reputatie hoog te houden. “Een Facebook-advertentie is 

niet zo duur, maar een publicatie in de lokale krant kost best 

wat. Toch blijf ik het doen, want het levert me veel recht-

streeks contact op. Ik word op straat aangesproken en zie 

bij menig familie mijn krantencolumn op tafel liggen.”

‘Mijn man was graag dwars. Dus toen ik nadacht over wat 

we aan zouden trekken op de dag van de uitvaart, moest 

het tegen de gebruiken ingaan en niet zijn wat iedereen 

doet. Het liefst was ik in een rode jurk gegaan, maar 

dan had ik anderen misschien voor het hoofd gestoten. 

Zodoende kwamen we op het idee om alle vrouwen te 

vragen om zwarte kleding met rode accenten te dragen. 

Sommigen hadden een rode tas, anderen een rode hoed 

of rode schoenen. Het was een prachtig gezicht om alle 

vrouwen in zwart en rood bij elkaar te zien.’

– Fragment uit blog Dela (een afscheid met christelijke en 

Surinaamse rituelen)

Op pag. 29 een blog van Mireille Schram WEB totzover.nl/

scripties

Snuffelen aan de dood 
via film

D
e droeve film-paradox staat centraal 

in het lopende onderzoek Beyond 

a fear of death van Enny Das, hoog-

leraar communicatie en beïnvloeding aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Doods-

angst is een primair biologisch gegeven dat 

tegelijk wordt beïnvloed door de menselijke 

cultuur, aldus Das. Eerder bestudeerde ze 

berichtgeving over terrorisme in relatie tot 

een toename van doodsangst. Nu onderzoekt ze of tragische films kunnen 

leiden tot een vermindering van doodsangst. 

Theorie betwist
De heersende theorie op dit gebied is de Terror Management Theory (TMT), 

die stelt dat angst voor de dood nooit kan worden overwonnen, maar alleen 

kan worden onderdrukt. Voorts zijn alle culturen en levensbeschouwingen 

gegrondvest op een dergelijke doodsonderdrukking. “Maar waarom kijken 

mensen dan uit vrije wil naar films die over de dood gaan?” vraagt Das zich 

af. Zelfs kinderfilms grossieren in tragische sterfscènes. “Dit kun je niet 

simpelweg duiden als onderdrukking, ontspanning of escapisme, want 

het zijn geen platte geweldsfilms. We kijken naar betekenisvolle films over 

doodgaan, denk aan Titanic, The Curious Case of Benjamin Button, etc. 

We zoeken ontroering op. Maar wat is de feitelijke impact daarvan op de 

doodsattitude van kijkers?”

Film als therapie
De onderzoeksgroep licht deelnemers uitgebreid door en laat hen filmclips 

bekijken die op verschillende wijzen zijn gemanipuleerd, door bijvoorbeeld 

het einde aan te passen of te wisselen van perspectief. De eerste resultaten 

zijn veelbelovend, want ja: film kan doodsangst positief beïnvloeden. Men-

sen worden minder mijdend, minder bang. Máár… alleen als de angst voor de 

dood al bewust aanwezig was en de kijker wat ouder is (boven de veertig). 

Bij jongeren werkt het niet, bij hen is er zelfs een negatief effect.

Natuurlijk kunnen trieste films ook fungeren als een soort therapie: het ver-

haal speelt zich af op een veilige, virtuele afstand en het gaat over iemand 

anders dan jezelf. “Net als een boek is film een geschikt vehikel om te snuf-

felen aan de dood”, zegt Das vrolijk. Voor uitvaartverzorgers die rouwende 

mensen bijstaan, benadrukt ze de kracht van verhalen. Als de echte wereld 

geen troost biedt, zoek dan toevlucht in verhalen. En ze is ook wel nieuws-

gierig naar de mate van doodsangst bij uitvaarders zelf, maar dat zou vragen 

om een geheel nieuw onderzoek. 

Mensen denken niet graag aan sterfelijkheid. Doodgaan is hun meest fundamentele angst. 

Toch zijn films waarin mensen lijden en sterven populair. Hoe komt dat? 
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ACADEMIC DEATH QUOTES

“Fictie en films werken als een 
vluchtsimulator die ons leert om-
gaan met complexe levensvragen.” 

- Oatley, Keith (2008). ‘The mind’s flight 

simulator’. The Psychologist. Vol. 21: 

1030-1033 

“Ook al zorgen trieste films voor 
verdriet en gevoelens van rouw om 
geliefde personages, dergelijke 
mediaproducties bieden ook genot 
en waardering.” 

- Wirth, Werner & Hofer, Matthias 

(2012). It’s right to be sad: the role of 

Meta-appraisals in the sad-film paradox. 

Journal of Media Psychology. Vol. 24(2): 

43-54

FUNERAIR ONDERZOEK

Enny Das onderzoekt of tragische 

films doodsangst verminderen.


