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De geschiedenis van Yarden gaat terug tot 1919. In dat jaar werd de Arbeiders 

Vereniging Voor Lijkverbranding (AVVL) opgericht. In 1919 was cremeren kostbaar en 

verboden, maar voor de leden van de vereniging werd het mogelijk. Mede dankzij een 

betaalbare verzekering. In 2001 besloot de AVVL samen te gaan werken met een 

andere invloedrijke organisatie in de uitvaartbranche, de Nederlandse Uitvaart- en 

Verzekerings Associatie (NUVA). Uit deze fusie ontstond Yarden.  

 

Maatschappelijke betrokkenheid  

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé 

uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert 

Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door 

voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten en evenementen wordt bewustwording 

over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor 

iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 

vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 

24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer 

informatie: www.yarden.nl.  

 

Yarden Afscheidsprijs  

Yarden wil vernieuwende ideeën of initiatieven rondom het levenseinde en het afscheid 

stimuleren dan wel belonen. Daarom heeft Yarden de Yarden Afscheidsprijs in het leven 

geroepen. Originele, vernieuwende en/of taboedoorbrekende inzendingen maken kans op 

deze prijs. De winnende initiatieven of ideeën worden beloond met o.a. een geldbedrag. Het 

uitreiken van de Yarden Afscheidsprijs gebeurt in principe iedere 2 jaar. De prijsuitreiking 

vindt plaats tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag voor vrijwilligers van Vereniging Yarden op 

zaterdag 16 september 2017 in het Planetarium in Amsterdam.  

Met deze prijs wil Yarden ondernemers, uitvaartzorg- en zorgprofessionals, instellingen, 

kunstenaars etc. stimuleren om nieuwe initiatieven en/of ideeën aan te dragen rondom de 

dood en het afscheid. Iedereen mag meedoen!  

 

De afscheidsprijs bestaat uit twee verschillende prijzen:  

1. Juryprijs à € 7.500,-.  

2. Publieksprijs à € 7.500,-.  

 

De prijs bestaat tevens uit een oorkonde en bekendmaking in de media. De Yarden 

Afscheidsprijs is bedoeld om de (verdere) ontwikkeling of uitrol van het initiatief en/of idee te 

bevorderen.  

 

Criteria deelname  

De criteria voor deelname en toekenning zijn een bijdrage leveren aan maatschappelijke 

bewustwording en het bespreekbaar maken van het levenseinde en het afscheid. Dit kan in 

de vorm van een vernieuwend idee, product, dienst of nieuw verworven kennis. Belangrijk 

hierbij is de aandacht voor zorgvuldigheid, respect en uniciteit. Yarden stelt de prijs 

beschikbaar aan natuurlijke personen, instellingen of bedrijven. 

 

 



       

In aanmerking voor de Yarden Afscheidsprijs komen vernieuwende ideeën/initiatieven die 

nog niet zijn gerealiseerd maar ook al gerealiseerde projecten. Dit kunnen betaalde of 

onbetaalde ideeën/initiatieven zijn. De focus kan lokaal, regionaal en/of landelijk zijn.  

 

De Publieksjury  

Het publiek kiest uit alle inzendingen drie genomineerden voor de Publieksprijs. Uiteindelijk 

zal hiervan één persoon als winnaar uit de bus komen. De winnaar is degene met de meeste 

stemmen. Het stemmen gebeurt online via de website www.afscheidsprijs.nl en kan vanaf  

1 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017, 17.00 uur. Om de uitslag niet al prijs te geven, wordt 

het aantal stemmen per inzending op een door de organisatie gekozen moment verborgen 

gehouden op de website. Via de pers en de social media worden mensen opgeroepen te 

stemmen.  

 

De Vakjury  

De deskundige jury kiest uit alle inzendingen drie genomineerden inclusief één winnaar. De 

jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de bovengenoemde vastgestelde criteria 

van deelname. Tegen beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury bestaat uit 

leden die elk deskundig zijn op hun eigen terrein. De jury jureert de inzendingen met name 

op het doorbreken van het taboe rondom de dood.  

 

De volgende leden hebben op persoonlijke titel zitting in de jury:  

• Jan Mokkenstorm, psychiater en directeur van 113 Zelfmoordpreventie.  

• Yvon van der Pijl, Assistent Professor culturele antropologie verbonden aan Universiteit van 

Utrecht. Daarnaast is Yvon verbonden aan de Multiculturele Leergang van Yarden.  

• Drs. Serge Evers, Directeur Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. 

• Margo de Kok, Hoofdbestuur Vereniging Yarden. 

 

Deelname- en wedstrijdvoorwaarden  

1. Deelname aan de wedstrijd kan alleen door middel van een inzending via deze 

website.  

2. Het online deelnameformulier wordt door de inzender volledig en naar waarheid 

ingevuld.  

3. Deelnameformulieren per e-mail of post worden niet in behandeling genomen.  

4. De inzending is vernieuwend, innovatief of taboedoorbrekend.  

5. Bij de inzending zijn maximaal 3 ondersteunende afbeeldingen toegestaan.  

6. Bij de inzending van bijvoorbeeld een theater- of filmvoorstelling wordt het vermelden 

van een opgave van een link naar bijv. een trailer of YouTube-filmpje geadviseerd.  

7. Bij inzending van bestaand filmmateriaal wordt een dvd aangeleverd - mits 

beschikbaar - bij de organisatie om het initiatief te kunnen beoordelen.  

8. Bij inzending van een boek wordt het boek aangeleverd bij de organisatie om het 

initiatief te kunnen beoordelen.  

9. Wanneer een initiatief een onderzoek betreft ontvangt de organisatie deze gegevens.  

10. Verwijzing naar een website, indien van toepassing, wordt geadviseerd.  

11. De antwoorden van de deelnemers mogen niet langer zijn dan een x aantal tekens. 

Deze aantallen verschillen per vraag en staan op het aanmeldformulier. Deelnemers 

dienen zich aan deze voorschriften te houden.  



       

12. Inzendingen worden online gepubliceerd na goedkeuring van de moderator van 

Yarden.  

13. Yarden behoudt zich het recht voor ongewenste inzendingen aan te passen of te 

weigeren (in overleg met de deelnemer). De deelnemer ontvangt hiervan een bericht.  

14. Eventueel te maken kosten om deel te nemen aan de wedstrijd, zijn voor rekening 

van de deelnemer.  

15. De uiterste inzenddatum van een idee is 1 juli 2017 17.00 uur. Inzendingen die na 

deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.  

16. Medewerkers, vrijwilligers, franchisenemers/partners van Yarden zijn uitgesloten van 

deelname.  

17. Het stemmen door het publiek (d.m.v. het uitbrengen van een ‘like’) op inzendingen 

gebeurt uitsluitend online en kan tot en met donderdag 31 augustus 2017 17.00 uur.  

18. De bekendmaking van de drie genomineerden van de Juryprijs en de drie 

genomineerden van de publieksprijs gebeurt in de eerste week van september 2017.  

19. Het aantal stemmen (per inzending) van het publiek wordt vanaf een bepaald 

moment verborgen gehouden op de website. De inzendingen worden op dat moment 

in willekeurige volgorde gepubliceerd.  

20. Over de uitgelichte inzendingen is geen correspondentie mogelijk.  

21. De bekendmaking van de prijswinnaars en de prijsuitreiking vinden plaats tijdens de 

Landelijke Vrijwilligersdag voor vrijwilligers van Vereniging Yarden op zaterdag 16 

september 2017 in Amsterdam.  

22. De leden van de Vakjury zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht betreffende de 

inhoud en beoordeling van de inzendingen voorafgaand aan de officiële 

bekendmaking.  

23. De nominaties en uitreiking van de prijzen gaan met publiciteit gepaard.  

24. In theorie is het mogelijk dat beide prijzen door één en dezelfde deelnemer 

gewonnen worden. In dat geval ontvangt de deelnemer een bedrag van € 15.000,-.  

25. Prijswinnaars houden vanaf de prijsuitreiking - indien relevant/van toepassing - 

Yarden op de hoogte van de ontwikkelingen van de inzending.  

26. Prijswinnaars vermelden tot een jaar vanaf de prijsuitreiking in hun publiciteit en bij 

activiteiten betreffende hun inzending dat ze de Yarden Afscheidsprijs 2017 hebben 

gewonnen.  

27. Deelnemers vrijwaren Yarden voor aanspraken van derden op het door hen 

ingediende project.  

28. Aan het doen van een inzending kan men geen rechten ontlenen.  

29. Over de nominaties en het slotoordeel van de Vakjury is geen bezwaar of beroep 

mogelijk.  

30. Over de wedstrijdvoorwaarden en de uitslag van de wedstrijd is geen 

correspondentie mogelijk.  

31. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van 

Vereniging Yarden.  

32. Deelnemers gaan akkoord met het ‘Deelnamereglement Yarden Afscheidsprijs 2017’. 

Zonder het aanvinken voor akkoord van dit document is deelname aan de wedstrijd 

niet mogelijk.  

 

 


