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1937 - Het moet én het kan anders

Het verhaal van coöperatie DELA



Het verhaal van coöperatie DELA 
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Bijna 4 miljoen leden

2.300 medewerkers

41.000 uitvaarten per jaar

170 vestigingen

Marktleider in de Benelux

#1 Beste Werkgever NL in 2018 en 2019 
en 2020 

#5 Beste Werkgever Europa 2019



De koers van 
coöperatie DELA
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Onze leden

Onze leden bevelen 
onze dienstverlening aan 

(NPS > 25%)

Onze omgeving

Wij zijn de organisatie
met een top reputatie

(top 3)

Onze mensen

Onze mensen vinden ons
het leukste bedrijf om

bij te werken

(nr 1 als GPTW) 

Onze financiën

Onze financiële basis
is verstevigd 

(altijd
Winstdeling voor onze

leden)



Geef 
richting aan 
geluk met 
een 
persoonlijke 
koers 

Buiten winnen is 
binnen beginnen

Buiten winnen,
is binnen beginnen



Ronde 
tafels
2010-2013-
2016-2019

91%

Hoe we het samen waarmaken…met elkaar!



….met behulp van Kort Cyclisch Sturen

“Het continu met elkaar in gesprek zijn over het 

‘wat’ en ’hoe’, 

doormiddel van kortcyclische periodieke en 

gestructureerde dialogen 

waarbij de doelen en de prestaties van de 

organisatie/ het team helder zijn geformuleerd en 

visueel zijn gemaakt”



De GPtW cijfers van DELA Totaal
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En zo ontwikkelen de dimensies zich voor  DELA Ontwikkeling trust-index en de ‘gevoelstemperatuur’
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geloofwaardigheid respect eerlijkheid

trots kameraadschap alles overziend

trust-index



Werkgeversbeleid van DELA t.o.v. de best 
workplaces 2019
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Vragen? 
Wat herken je, wat valt op, is het 

logisch?



Hoe werkt dat bij DELA 
Uitvaartverzorging

Véronique



Alles begint met een droom of een overtuiging… 
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De cijfers van DELA Uitvaartverzorging

Op weg naar het gewaagde doel van 2020
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NPS-score DELA Uitvaartverzorging

NPS staat in 2020 onder druk, met name door beperkende maatregelen van overheid ivm Covid-19
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Wat hebben we gedaan?

2014 – 2015: Invoering NPS-methodiek en kortcyclisch sturen 

verstevigd, gericht op individueel leren en op regioniveau

2016 - 2017: Inrichting van themagroepen en clusters, gericht op 

leren over regio’s heen

2018 – 2019: Competentie-ontwikkeling gestart, gericht op blijvend 

ontwikkelen naar een toekomstprofiel

2020: Start met nieuwe stap
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Ook in crisistijd volgen we de cijfers en introduceerden we de 
stakeholderwatch
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NPS-score per week

Stakeholderwatch: elke dag 

30 mensen bevraagd, 

maandelijks rapporteren



De nieuwe strategie 
gaat uit van 
customer centricity

• Ons primaire doel is het creëren van meerwaarde 

voor onze bestaande leden

• We merken dat we hierin slagen als zij meer 

producten en diensten bij ons willen afnemen en 

meer leden zich bij ons willen aansluiten 

• Behoeften van onze leden zijn de leidraad voor 

doorontwikkeling

• Daarom willen we ze goed leren kennen en moeten 

we nog beter naar onze leden leren luisteren



In 2025 vinden onze 
leden het lidmaatschap
waardevol omdat we ze 
helpen bij alle 
vraagstukken rondom 
overlijden



Programma
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Het uitvaartbedrijf kiest voor de koninklijke 
route…

Hoe gaan we daar komen? 

Bewustwording 
en 

commitment

Onderzoek en 
analyse

Ontwikkelen 
klantvisie

Maatregelen nemen en 
verankeren

Evalueren en bijstellen

1 2 3 4
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Continu verbeteren adhv klantfeedback (NPS, klachten en complimenten)

Competentie-ontwikkeling: ambassadeurschap & luistertraining

Programma Excellente Klantbediening

Leren in de praktijk



Ook voor de nieuwe 
stap “het aangaan van 
warme en emotionele 
relaties met klanten” 

geldt…

Buiten winnen, is binnen beginnen!



Véronique Klaassen Chantal Grassère


