
Een uitvaart is vaak een emotionele gebeurtenis waar ontzettend
veel bij komt kijken. We gaan allemaal maar één keer dood, dus een
uitvaart moet ook in één keer goed gaan. In onze belevingseconomie
speelt ook een uitvaart beeld en geluid een grote rol.  - Sammy

Door de COVID-19 maatregelen mochten maar 30 personen bij een
uitvaart aanwezig zijn. Binnen no-time hadden we een projectteam
gevormd. Samen met mensen uit het veld hebben we streaming op
24 locaties gerealiseerd. De eerste 3 weken hebben 50.000 unieke IP-
adressen meegekeken. - Sammy

Discover

Curious
Sammy

De opdracht

Develop

Sammy zorgde voor kaders en het op
gang brengen van de projecten. Als
sparringpartner voor teamleden heeft
zij ruimte gecreëerd voor anderen om
verder te leren en te groeien. 

Kaders

Vanuit Ormit Talent volgt Sammy
relevante trainingen rondom
projectmanagement,
stakeholdermanagement en effectief
samenwerken. Daarnaast wordt zij
gecoacht op haar opdracht zodat ze
optimaal leert en presteert.

Trainingen

De oorspronkelijke vraag hoorde thuis
in een breder perspectief. Sammy
ontdekte dit en tilde het project
daarmee naar een hoger niveau. 

Breder perspectief

Hoofdtaak  
Klantbeleving & Procesinnovatie 

Must haves: 
Snel comfortabel met complexe materie,
frisse blik & pragmatische aanpak. Maar
ook de inhoudelijke dynamiek en
stakeholders rondom het onderwerp
doorzien. Daarvoor is een zekere
intelligentie en abstractievermogen
voorwaardelijk. 

Zet met behulp van audiovisuele
middelen de best mogelijke beleving
neer tijdens de dag van een uitvaart. 
Een combinatie van techniek en inhoud
die handzaam is voor DELA medewerkers
én de dag voor nabestaanden zo waardig
mogelijk maakt. Stroomlijn het proces en
test nieuwe werkoplossingen.  

Deliver

Het onderwerp audiovisuele beleving is na dit jaar stevig op de kaart gezet.
Nieuw- en verbouwprojecten worden hierop aangepast en zo wordt het
effect hier steeds groter van. Daarnaast zijn in de basisvoorwaarden
aanpassingen geweest die het gemak voor medewerkers en nabestaanden
vergroten. Dit kan nu nog verder worden vergroot, nu een volgende ORMIT’er
de projecten verder oppakt. - Toine van Velthoven (Manager Staf
Uitvaartdiensten DELA)

Curious about more? contact Ormit Talent

Innovatief

Stakeholder
management

Flexibiliteit

Weten wat wij kunnen betekenen voor
jouw organisatie? Bespreek het met één
van onze experts. 

Neem contact op.

https://ormittalent.nl/voor-bedrijven/boek-een-1-op-1/?utm_campaign=Businesscase&utm_source=case&utm_medium=dela
https://ormittalent.nl/voor-bedrijven/boek-een-1-op-1/?utm_campaign=Businesscase&utm_source=case&utm_medium=dela

