
Thema

“Het tijdperk van de beleveniseconomie is ook in Nederland definitief 
aangebroken”, zegt Anke van Luyt. “In onze tijd van overvloed wil de 
klant méér dan dienstverlening. Hij wil een belevenis. En is bereid 
daarvoor te betalen.”
Met haar bedrijf Maniera is Van Luyt al vijftien jaar werkzaam op het 
terrein van verbale en non-verbale communicatie. Onder meer als 
kleurdeskundige. Zij adviseert directeuren, managers en medewerkers 
van profit en non-profit organisaties, maar ook politici. “De communi-
catie tussen bedrijf en klanten heeft met alle zintuigen te maken. Zien, 
horen, proeven, voelen en ruiken: kortom beleven.” 

zo gaan voelen.” Struijk  vindt blauw licht even-
min een aanrader voor een crematorium. “Dan 
voelen mensen zich nog meer verlaten.” 
Struijk vindt licht van boven vaak lelijk. “Mensen 
zien er dan extra vermoeid uit, alsof hun ogen 
dieper in hun kassen liggen. Zijlicht is veel 
mooier, dan valt er een warme schaduw op de ge-
zichten.”
Licht kan volgens haar een uitvaart heel persoon-
lijk maken. Van Luyt: “Stel dat een overledene 
helemaal weg was van het Nederlands elftal. 
Waarom zou je de zaal tijdens een dienst dan 
niet laten opkleuren in een warme tint oranje 
licht. Met de huidige led-technieken is dat heel 
eenvoudig en heb je ontzettend veel kleuren bin-
nen je bereik en kun je heel precies inspelen op 
de behoeftes van de nabestaanden. Wat dat be-
treft zou een bezoek aan de prachtige demonstra-
tieruimte van Philips Eindhoven verplicht moe-
ten zijn voor iedereen die een nieuw 
crematorium gaat bouwen.”  
 
Kaneelgeur
Geuren zijn de krachtigste dragers van herinne-
ring, beelden, emoties, en aandacht. Struijk: 
“Vaak heeft een ruimte een muffe geur, terwijl de 
eigenaar denkt: het ruikt wel goed bij ons. Maar 
als je er elke dag in rondloopt, dan ruik je dat 
niet meer.” 
Met geuren kun je een beleving versterken. Mits 
het aansluit bij wat je er ziet en hoort. Struijk: 
“Als de zon door de ramen naar binnen schijnt 
en er zijn binnen mooie warme kleuren, dan kun 
je bijvoorbeeld een kaneelachtige geur gebrui-
ken. Dat werkt ontspannend. En bij een paars in-
terieur met een witte led-verlichting past een 
frisse watergeur. Maar geuren zijn ook aan te 
passen aan de overledene; bij een jong meisje ge-
bruik je andere geuren en kleuren dan bij een 
man van in de tachtig.”

Chocolade
Ook kleuren zijn heel bepalend voor de klant-
ervaring. Zo wordt een ruimte met oranjerode 
kleuren doorgaans drie graden warmer ervaren 
dan een ijsblauwe kleur. Maar teveel rood maakt 
weer onrustig. Struijk: “Uit onderzoek blijkt dat 
mensen in ruimtes met rode muren veel heftiger 
met elkaar omgaan dan in een ruimte met 
groene tinten.” 
Als alle zintuigen bewust worden geprikkeld, dan 
zijn er ontelbaar veel combinaties denkbaar. “Het 
is belangrijk dat alle prikkels een sluitend geheel 
vormen”, zegt Struijk. “Je kunt lavendel de lek-
kerste geur vinden en blauw de mooiste kleur en 
Frans Bauer de beste muziek, maar als combina-
tie klopt het niet.”
Zo hebben Struijk en Van Luyt nog heel wat 
meer adviezen. Houtsoorten met een warme tint 
geven troost. Meubilair moet zeggen: ga even lek-
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ker zitten. Een vloer van tegels is misschien wel praktisch, 
maar geeft een echo. Daar worden mensen onrustig van. 
En over het proeven zegt Struijk: “Cake mag dan ons nationale 
symbool zijn,  maar het maakt wel verschil hoe je het presen-
teert. En in plaats van die slappe witte broodjes kun je ook ver-
schillende soorten bolletjes presenteren. En waarom zou je 
niet eens chocolade presenteren. Het is aangetoond dat choco-
lade geruststelling geeft.” 

De sfeer en de gang van zaken zijn in alle crematoria bijna het-
zelfde. Om succesvol te kunnen concurreren moeten cremato-
ria zich, volgens Anke van Luyt, onderscheiden op basis van de 
klantbeleving. “Het gaat niet meer om de dienst alleen, maar 
ook en vooral om de belevenis die de consument daarbij 
heeft.” 

Crematoria zijn vaak grauwe gebouwen met een al even 

kleurloos en anoniem interieur. Het gaat er functioneel en 

zakelijk aan toe, maar dat is niet wat nabestaanden willen. 

Crematoria die zich willen onderscheiden, moeten voor 

nabestaanden een gedenkwaardige belevenis creëren waar alle 

zintuigen aan te pas komen. 

Crematoria en de belevingseconomie

Geuren en kleuren
Communicatie
Van Luyt wordt niet blij als zij aan crematoria in Nederland 
denkt. “Overal waar ik kom, zie ik de zelfde troosteloze gebou-
wen zonder sfeer. Je moet vaak vele meters lopen vanaf een 
parkeerplaats. Er staan op de parkeerplaats geen reserverings-
bordjes voor de naaste familieleden, er staat geen gastvrouw 
buiten, maar wel vuilcontainers en personeel dat een sigaret 
rookt. Dat straalt geen welkom uit.”
In een eerste contact verloopt 93 procent van de communicatie 
door non-verbale signalen. En die signalen hebben vijf maal 
zoveel impact als het gesproken woord. Van Luyt: “Dus als ik 
vol ben met mijn verdriet en een medewerker van het cremato-
rium staat met de armen over elkaar, een behoorlijk gesloten 
houding, dan is dat een grote barrière voor contact.”
Ook de kleur van de kleding is een niet te onderschatten factor. 
“Ga eens af van dat eeuwige zwart-wit. Het is allemaal zo van 
vroeger. En zwart en wit wil eigenlijk zeggen: ik wil geen con-
tact.”

Emoties in een tijdschema
Zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Zintuiglijke beleving is 
ook de corebusiness van Désirée Struijk. Zij is belevingsexpert 
en directeur van Senta multisensory concepting, een bedrijf 
dat marketingconcepten ontwikkelt vanuit de beleving van de 
klant. Senta is onder meer marktleider op het gebied van geur-
toepassingen in drukwerk en ruimtes. “Onze adviezen aan be-
drijven en organisaties zijn klantgeoriënteerd; we bekijken bij-
voorbeeld winkels en banken vanuit het klantperspectief en 
betrekken daar alle zintuiglijke aspecten bij.” 
De meeste bedrijven steken vooral geld in de visuele aspecten. 
De laatste jaren krijgen ook het voelen, proeven, horen en rui-
ken aandacht. Bij crematoria is die ontwikkeling nog nauwe-
lijks begonnen. Maar volgens Struijk en Van Luyt is het daar 
even hard nodig als in andere bedrijven. “Een dienst in een 
crematorium is een bijna klinische aangelegenheid geworden. 
Alle emoties moeten in een strak tijdschema passen. Mensen 
hebben bij een crematie amper twee uur de tijd. Dat is ook de 
reden waarom ze op zoek gaan naar andere vormen om die 
laatste groet heel speciaal te maken.”

Warme tinten
Op zoek naar een beleving. Kleuren, licht, geuren en vormen 
prikkelen onze zintuigen. Ze veroorzaken biochemische pro-
cessen in het lichaam en hebben zodoende invloed op de totale 
beleving. Struijk: “In een crematorium komt je om afscheid te 
nemen, om te rouwen. Je zoekt er rust, koestering, piëteit. Als 
gastheer moet je dus zintuiglijke prikkels aanbieden die 
daarop aansluiten.” 
Bijvoorbeeld met de belichting. Van Luyt: “In ruimten met tl-
verlichting zien mensen er meestal grauw en slecht uit. 
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich bij dat licht ook 

‘Feeling environment’
Crematoriumeigenaar Dela is al in 2005 begonnen met het restylen van een 
aantal van zijn crematoria. Daarvoor heeft het bedrijf het vormgeversbureau 
Concepts & Images in de arm genomen. Met méér kleur, ander licht, beter 
geluid en nieuwe meubels gaan de crematoria een ‘warme sfeer en toegan
kelijkheid’ uitstralen. Waren de crematoria vroeger vooral ingericht op basis 
van functionaliteit – sober en zakelijk – de nieuwe inrichting wil nabestaan
den een prettige omgeving bieden om hun emoties te uiten. (zie foto’s bij 
dit artikel) 

Ook Yarden is zich bewust geworden van de belevingsaspecten van crema
toriumbezoekers. Onlangs plaatste het bedrijf een advertentie voor de wer
ving van een interieurarchitect. Yarden wil dat de nabestaande de uitvaart 
‘naar eigenheid kan invullen, ervaren en beleven’. Daarbij spelen de ligging, 
vormgeving, functionaliteit en inrichting van het crematorium een belang
rijke rol. Yarden noemt dat de ‘feeling environment’, in analogie met de 
term ‘healing environment’ in de gezondheidszorg.

Foto’s: Dela
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