Maatschappelijk verslag volgens richtlijn ISO 26000
over de periode januari 2012 tot juni 2013

Eigenaar / eenmanszaak: Madelon Revermann
Manegebaan 12, 3816 AD Amersfoort
telefoon: 033-4720355 en 06-26546709
website: www.hemel-bed.nl,
email: contact@hemel-bed.nl
KvK: 31031020,
BTW-nummer: NL-0886-67-443-B01

Hemel-Bed biedt 3 producten aan voor de uitvaart:
1. Hemel-Bed; ecologische uitvaartkist
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2: Hemel-Baar; opbaarplank voor mensen die in een wade opgebaard willen worden
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3: een vilten Hemel-Bedje voor een prematuur kindje
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De zes P's van Hemel-Bed:
People (human rights, being respectful to other people)
Planet (taking care of the environment)
Profit (destination of the profits is to create a healthy company and to help vulnerable elderly
people elsewhere)
Product (a significant product to comfort people who have lost a loved one),
Pleasure (passion and salary satisfaction)
Passion (doing valuable things for people)

Strategie en Beleid
Hemel-Bed heeft de volgende strategie en beleid:
Vanuit de doelstelling van All Benefit Circle, werk en winst verdelen- is het volgende beleid
ontwikkeld:
de houten onderdelen komen van de fabriek uit Slowakije naar Nederland, waar zij door
medewerkers van de Sociale Werkvoorziening in Amersfoort tot een uitvaartkist geassembleerd
worden.
In de missie staat beschreven wat er met de winst zal gebeuren, namelijk het steunen en/of
opzetten van ouderenzorg in Slowakije. Het betekent dat het bedrijf groot wil worden om
substantieel te kunnen bijdragen aan de op te zetten ouderenzorgprojecten.
Om groot te worden zijn de 3 grote verzekeraars nodig als klant van Hemel-Bed, naast zo'n 500
kleine uitvaartbedrijven.
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Het verkoopbeleid is erop gericht jaarlijks 500 uitvaartondernemers van informatie te voorzien en
200 persoonlijk te leren kennen.
Hemel-Bed verwacht in 50% van de uitvaartboeken van deze 500 ondernemers te komen met
haar producten.
De strategie om de vraag naar Hemel-Bedden/uitvaartkisten te bevorderen:
De uitvaartbranche is een gesloten markt vanwege langlopende contracten van
kistenfabrikanten met de 3 grote franchise- en verzekeringsbedrijven: Dela, Monuta, en Yarden.
Dit houdt in dat de consument het product moet leren kennen en de communicatie over het
'kanaal' (zijnde de 3 grote verzekeraars) heen getild moet worden. Als de consument vraagt
naar Hemel-Bed zullen de meeste uitvaartondernemers het hun opdrachtgever ook aanbieden.
Dit is de weg om in de uitvaartboeken van de uitvaartondernemer te komen. Deze persoon is in
de regel als eerste bij een familie waar iemand is gestorven en regelt de uitvaart, waaronder de
kist.
Om dit voor elkaar te krijgen neemt Hemel-Bed deel aan Open Dagen van uitvaartcentra,
beurspresentaties op regionale beurzen, is lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers, heeft de
website http://www.hemel-bed.nl, is actief op Linkedin, Facebook en Twitter, en informeert waar
mogelijk de uitvaartondernemer, bijvoorbeeld op de VTU-uitvaartbeurs.

I Behoorlijk Organisatie Bestuur
HB is een eenmanszaak, dus ik, Madelon Revermann, bewaak zelf de bedrijfsprocessen zo
optimaal mogelijk, vanuit de zes P's die verwoord zijn in mijn missie en visie.
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II Mensenrechten
2.1 Verdelen van werk onder mensen die het nodig hebben is een van de MVO-doelstellingen
van het bedrijf. Alle mensen hebben immers recht op inkomen en werk.
Het verdelen van werk en inkomen is voor Hemel-Bed een belangrijke drijfveer om OostEuropa/Slowakije bij de productie van het Hemel-Bed te betrekken; de halffabrikaten (28
houten onderdelen per Hemel-Bed) worden daar gezaagd en gefreesd.
De onderdelen worden in Nederland geassembleerd bij de Sociale Werkvoorziening.
De arbeidsomstandigheden op de fabriek in Slowakije kan ik niet van binnenuit beoordelen,
maar de momentopnamen tijdens een bezoek in 2012 geven een positieve indruk; goede
werksfeer, opgeruimde werkplekken, gehoorbescherming voor medewerkers.
Vanwege deelname van Hemel-Bed aan de transparantiebenchmark heb ik de fabriek
aanvullende vragen gesteld en onderstaande antwoorden ontvangen.
Hieronder ziet u een gedeelte van mijn brief aan hen en in cursief het antwoord van de fabriek:
'Nice news:
The Ministry of Economic Affairs of the Netherlands is strongly promoting durability and
transparency in businesses.
It brings a lot of promotion possibilities and Hemel-Bed and Green Grave Monuments are super
candidates in the category small businesses.
To the transparency benchmark it is important to be open and transparent. This tool is
developed to improve things, not to judge about how things are going so far.
In the Netherlands not many companies are open about their way of working, but it is for the
benefit of all if we are.
I really want to be open about my company and the chain of other companies behind it.
Winning the prize brings us in an example position and that is also promotion. The ministry has
authority! Also abroad.
Therefor I have some important questions to you and I would kindly ask you to be open about it.
About the wood: Where does the wood come from and is the company (or others) planting
new trees for production destination?
Answer company:
Wood is from SK and CZ, kompany do not planting any wood.
The people who work for the company: are the working conditions good and are the salaries
sufficient to have a good family life for the employees?
Answer company:
Employee working in good conditions for standard salary in SK.
What about transport: the less CO2 the better. Do they count with that and in what way do they
serve efficiency in transport?
Answer of the company:
Company working reduce emisssions as possible.
Tot zover de antwoorden van de fabriek.
Volgend jaar (als ik hen langer ken) kom ik erop terug wat betreft herplant van populieren en
gezondheidsbescherming bij het lakken met watergedragen verf.
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III Arbeidsomstandigheden
3.1 in Slowakije gebeurt het computergestuurde zaag- en freeswerk met een veilige,
afgeschermde machine. De productiehal is een royale opgeruimde werkplaats.
Het lakken in de fabriek gebeurt met watergedragen verf, maar nog zonder afzuiging. (Lakken is
overigens niet aan de orde voor Hemel-Bed).
Men acht afzuiging en koolstof-beschermkappen voor het lakken niet nodig, want er wordt
gedacht: de lak is op waterbasis en het stinkt niet zo erg.
Dat het desondanks ongezond is om in te ademen heb ik gezegd. Men hoort het aan en doet
er hopelijk iets mee.
3.2 De salarissen zijn volgens de standaard in Slowakije. Die standaard ligt lager dan in
Nederland. ik zag dat de mensen in de fabriek een gezonde indruk maken en goed gekleed
gaan, maar het standaard-salaris zal niet hoog zijn.
3.3 Wil de opdrachtgever in Nederland een kleur op het Hemel-Bed dan zal de medewerker
van de Sociale Werkvoorziening dat doen met ecologische verf, een verfroller en de afzuiging
aan.

IV Milieu
A Duurzaam inkopen:
4.1 Snelgroeiend lokaal populierenhout wordt geleverd via de fabrikant. De vraag is gesteld aan
de kistenfabrikant of het hout via nieuwe aanplant wordt aangevuld. De fabriek doet dat in elk
geval niet.
4.2 Katoen: voor de inkoop van katoen en lockgarens komt alleen gecertificeerde katoen in
aanmerking (biologische en fair-trade, GOTS-gecertificeerd).
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4.3 Van de kapok (vulmateriaal voor de hoezen van het Hemel-Bed) weet ik niet de afkomst.
Het is bekend dat het materiaal uitsluitend groeit zònder pesticiden (het is dus altijd een schoon
product), maar of de mensenrechten geëerbiedigd worden kan de leverancier niet zeggen.
Hij kent de keten niet. Het heeft mijn aandacht om hier duidelijkheid over te krijgen.

4.4 Het tuigleer voor de handgrepen is gemaakt van plantaardig gelooid (dus geen chroom in
het milieu). Of het dierenwelzijn geëerbiedigd wordt is niet duidelijk, bleek bij navraag. Ik blijf het
aankaarten bij de Nederlandse leverancier.
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4.5 Watergedragen houtlijm is een synthetisch product. Niet 100% schoon natuurlijk, maar wel
het beste dat ik kan kiezen. Dierlijke lijmen zijn niet geschikt voor mijn houten producten, wel
gebruik ik het voor het vilten Hemel-Bedje (voor een prematuur kindje).
4.6 Eigen duurzame levensstijl
Eigen duurzame levensstijl uit zich in:
- afname van groene stroom en zonnepanelen op het dak,
- dag- en nachtstroom voor bewust stroomverbruik op dal-uren,
- aanschaf van apparaten waarbij gelet wordt op duurzaamheid en minimaal stroomverbruik,
- afvalscheiding en compostvat in de tuin,
- standaard de keuze voor een dun lettertype (Century Gothic)
- 75% zwart-instelling voor milieuvriendelijk prints (inktreductie)
- selectief printen van documenten
- deurklopper in plaats van elektrische bel,
- energiezuinige afzuiging en verwarmingspomp,
- verwarming staat 's winters op 19ºC,
- vegetarische levensstijl met biologische en fair-trade producten,
- zorgvuldigheid met voeding inkopen om geen eten te hoeven weggooien.
B Vervoer:
4.7 Hemel-Bedden komen in vlakke onderdelen naar Nederland, zodat er zo efficiënt mogelijk
vervoer plaatsvindt (geen lucht vervoeren), dus zo min mogelijk CO-2-uitstoot.
4.8 Het vervoeren van Hemel-Bedden in Nederland gebeurt samen met een andere
ondernemer die landelijk vervoert, zodat wij het afleveren van bestellingen kunnen combineren.
De afspraken daarvoor zijn gemaakt.
Als er veel Hemel-Bedden vervoerd gaan worden zal de Sociale Werkvoorziening een nette bus
ervoor inrichten en gaat het vervoerswerk volledig naar de Sociale Werkvoorziening.
4.9 Bij transport van een Hemel-Bed naar de opdrachtgever worden de Hemel-Bedden bedekt
met een herbruikbare molton hoes van zware kwaliteit (dus geen bubbeltjesplastic). Dit is om
het product op eerbiedige wijze aan te bieden en om het te beschermen tegen
beschadigingen en/of regen bij in- en uitladen. Zo draagt Hemel-Bed bij aan zo min mogelijk
plasticgebruik.
C Informeren van derden:
4.10 De directie-secretaresse van de houtfabriek is aangenaam verrast over de zorg van HemelBed voor het milieu. Dat is alvast een begin voor het uitdragen van milieubewust denken en
doen in de fabriek. Omdat zij de enige is die Engels spreekt, heeft zij wel wat gezag/invloed.
4.11 Op de website wordt voorlichting gegeven over alle bovengenoemde MVO-issues.
4.12 Op de Sociale Werkvoorziening is toegezegd aan afvalscheiding te doen (het hout is
verpakt in plastic en dat moet gerecycled worden).
4.13 Het drukwerk van flyers voor Hemel-Bed gebeurt op FSC-papier met biologische drukinkten.

V Eerlijk zakendoen
5.1 Vanuit Hemel-Bed wordt eerlijk zaken gedaan; dus duidelijke afspraken maken en die
nakomen.
5.2 Betalingen (aan de houtfabriek en aan overige leveranciers) gebeurt standaard binnen 14
dagen.
5.3 Bank Triodos: NL34 TRIO 0 212 172 182 t.n.v. Madelon Revermann
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VI Consumentenaangelegenheden
6.1 Hemel-Bed wil de consument een mooi en eerlijk product bieden tegen een eerlijke prijs.
6.2 Om buitensporige winstmarges van uitvaartondermemers te ontmoedigen staan de
consumentenprijzen op de website hemel-bed.nl vermeld.
6.3 Hemel-Bed is nog klein en wil een groot bedrijf worden. Dat heeft een reden: Hemel-Bed wil
de winst bestemmen voor ondersteuning en opzetten van lokale ouderenzorg in Slowakije.
Dit issue noem ik onder 'Consumentenaangelegenheden', omdat het welbevinden van andere
mensen een verantwoordelijkheid is die alle mensen/consumenten aangaat.
De bestemming van de winst komt terug onder punt VII.
6.4 Via het vermelden van de missie en visie op de website wil Hemel-Bed de consumenten en
uitvaartondernemers informeren en bewustmaken over MVO.
6.5 Via informatie over materialen wil Hemel-Bed de consumenten en uitvaartondernemers
informeren over de milieu-aspecten van de gekozen materialen.
6.6 Klachtenafhandeling:
Er zijn binnen de uitvaartbranche 3 geschillencommissies (aangaande de uitvaart, aangaande
de uitvaartverzekering en aangaande de uitvaartondernemer).
Hemel-Bed valt niet onder een van deze categoriën, want Hemel-Bed levert producten.
Voor het rechtsgevoel van consumenten is het noodzakelijk dat er een deskundige
klachtencommissie is die bindende uitspraken kan doen.
Ik ga het onderwerp dit jaar aankaarten bij het Netwerk Uitvaartvernieuwers waar ik lid van ben.
Zorgvuldige klachtenafhandeling vindt Hemel-Bed een belangrijk issue voor eigen zorgvuldig
handelen.
Voor Hemel-Bed houdt het in :
1) Klachten worden serieus genomen
2) Klachten worden correct afgehandeld
3) Klachten worden gezien als feedback en verwelkomd als kansen voor verbetering.
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VII Maatschappelijke betrokkenheid bij en ontwikkeling van de
gemeenschap
7.1 Een van de MVO-doelstellingen van Hemel-Bed is 'werk delen', met name onder mensen die
een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en mensen die een achterstand hebben qua
arbeids- en inkomensmogelijkheden (Slowakije).
7.2 De MVO-doelstelling van Hemel-Bed 'winst delen' houdt in: met de winst wil Hemel-Bed
projecten voor ouderenzorg steunen en/of opzetten in Slowakije. Hemel-Bed noemt dit: All
Benefit Circle; men maakt in Slowakije voor ons producten van schoonheid en troost (voor de
uitvaart) en wij brengen naar hen schoonheid en troost in de vorm van hulp aan ouderen die
het nodig hebben.
7.3 All Benefit Circle (ABC)
Hemel-Bed wil andere ondernemers inspireren om hun bijdrage aan de economie breder te zien
dan hun directe dienstverlening aan hun klanten. Zij wil een aanmoediging en inspiratiebron zijn
voor bedrijven om hun winsten -vanuit een gezonde financiële bedrijfsvoering- te bestemmen
voor maatschappelijk (ook over onze landsgrenzen) relevante vraagstukken.
De maatschappelijke doelstelling van ABC past qua filosofie in de organisatievorm v an een
stichting. Hemel-Bed heeft hier niet voor gekozen en is een commercieel bedrijf
omdat zij inspiratiebron wil zijn voor andere commerciële bedrijven; het overbrengen van de
doelstelling van ABC heeft de meeste kans van slagen bij vergelijkbaarheid van de
commerciële doelstelling.
Logo All Benefit Circle;

7.4 De fabriek krijgt altijd uitleg over waarom Hemel-Bed bepaalde MVO-eisen stelt.
Men raakt er meer en meer vertrouwd mee en dat is hopelijk weer een begin van meer MVO
van de directeur en zijn fabriek EN hun omgeving. Hun denken is tot nu toe vooral gericht op
winst maken en niet zozeer op de maatschappelijke consequenties van hun handelwijze.
Voorbeeld: de fabriek biedt mij de geassembleerde producten aan tegen een bepaalde prijs,
inclusief vervoer (dus vervoer van veel lucht). Die prijs is een stuk goedkoper dan wanneer de
Sociale Werkvoorziening de assemblage doet. Meer en meer ontstaat er begrip voor de MVOkeuze van Hemel-Bed om losse onderdelen te ontvangen.
De fabriek is op de hoogte van de MVO-doelstellingen van Hemel-Bed -werk en winst delen- en
staat er inmiddels positief tegenover. In eerste instantie zagen zij het werk verdelen tussen de
fabriek en de sociale werkvoorziening uitsluitend als omzetverlies voor hen.
Ik heb regelmatig tijd gestoken in hen informeren over de Hemel-Bed-MVO-doelstellingen en
inmiddels ontvang ik medewerking als ik vragen heb waarvan zij de antwoorden beschouwen
als fabrieksgeheim.
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Mijn focus ligt op samenwerken èn vertrouwen en dat begint vruchten af te werpen; de
samenwerking en het vertrouwen groeien.
7.4 Maatschappelijke organisaties
Hemel-Bed is lid van en draagt waar mogelijk bij (in de persoon van Madelon Revermann) aan
de volgende maatschappelijke organisaties:
• lid van MVO-Nederland (lid vanaf de oprichting van de organisatie en promoot MVO)
• lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers
• lid van One World Experience (1WE) (fin. steun voor projecten, denk mee en promoot 1WE)
• lid van Matchpoint Betrokken Ondernemen Amersfoort (help op aanvraag als vrijwilliger bij
projecten)
• lid van Amnesty International
• lid van Natuurmonumenten
• lid van Stichting Beeldrecht

VIII Relevantie van de MVO-issues
Alle bovenstaande issues van I t/m VII acht ik relevant voor de bedrijfsvoering (en natuurlijk ook
voor mij privé). Onder elk punt is genoemd hoe Hemel-Bed eraan bijdraagt.

IX Significantie
• Significantie met betrekking tot vervoer:
De duurzaamheidseffecten die Hemel-Bed kan behalen zitten met name in het vervoer van
vlakke onderdelen in plaats van in elkaar geassembleerde producten (zodat er geen lucht
vervoerd wordt). Deze gedachte is nieuw voor de fabriek. Ik heb gezien dat de fabriek naar
andere afnemers veel lucht vervoerd met kant-en klare kisten. De fabriekseigenaar moest eraan
wennen, maar is nu akkoord met levering van uitsluitend onderdelen.
• Significantie met betrekking tot promotie van populierenhout:
De materiaalkeuze van Hemel-Bed is voor snel-groeiend populierenhout.
Dit hout wil ik promoten vanwege de duurzaamheid (in de betekenis van makkelijke aanvulling
van productiebossen en afbreekbaarheid in de grond); populier is een snelgroeiende boom, is
licht van gewicht (prettig bij het dragen van het Hemel-Bed) en groeit in Europa.
Het hout heeft niet zoveel aanzien/status, want het wordt veel gebruikt voor lucifers, kratten,
sinaasappelkistjes, pallets, lucifers, papier, triplex en kasten, maar soms is een plankje
populierenhout miljoenen waard; de Mona Lisa van Leonardo da Vinci is geschilderd op
populierenhout ;). (Bron: Wikipedia).
Als je er iets moois van maakt krijgt het hout vanzelf een beter imago en komt er vraag naar en
dat kan de vraag naar hardhout terugdringen.
Populierenhout is overigens goed inzetbaar voor producten met een lange gebruiks- en
levensduur zoals kasten en andere meubelen.
• Significantie met betrekking tot duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt door meer en meer mensen als belangrijk ervaren. Dat merk ik met name
in gesprekken met particulieren. Hemel-Bed vindt men mede daardoor een mooi product.
Duurzaamheid zal dan ook steeds meer een issue worden voor gevestigde bedrijven in de
uitvaartbranche. Hemel-Bed juicht deze ontwikkeling van harte toe en is graag bereid MVO bij
'concullega'-bedrijven te helpen bevorderen.
• Significantie met betrekking tot duurzaamheid in de context van de uitvaartbranche:
In de uitvaartbranche heeft duurzaamheid nog niet zo'n prominente plaats; er worden meestal
spaanplaten kisten verkocht (formaldehyde), synthetische stoffen toegepast in kisten
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(vastgeniete bekleding) en synthetisch materiaal gebruikt voor linten op bloemstukken en
metalen hulpmiddelen (schroeven, nieten, handgrepen) bij de productie van de kisten.
Thanatopraxie (lichaam volspuiten/conserveren met een vloeistof van formaline (0,5%),
kleurstoffen, zouten en andere mineralen (Bron: Wikipedia) om de visuele achteruitgang van het
dode lichaam te vertragen) wordt gepromoot, in plaats van acceptatie van het natuurlijke
proces van ontbinding.
Inkomsten gaan nog vaak vóór duurzaaamheid. De branche-organisatie heeft wel aandacht
voor duurzaamheid, maar lijkt er vooralsnog geen prioriteit aan te geven.
Er wordt goed gelet op nieuwkomers in de markt die vaak vanuit MVO opereren. Consumenten
willen steeds vaker duurzame producten. Deze combinatie van factoren zal de gevestigde
bedrijven aansporen hun MVO-beleid vanuit economische motieven, aan te passen.
• Significantie met betrekking tot de combinatie aarde, mensen en het milieu
Bij het eerbetoon zoals Hemel-Bed bedoeld is, hoort ook het proces van productie, het
zorgvuldig omgaan met de aarde en het milieu. Vanzelfsprekend is er de koppeling van
ecologische producten met fair-trade. Het milieu en mensenrechten zijn immers grote issues
voor Hemel-Bed. Het betekent dat Hemel-Bed bij toeleveranciers bewustwording over hun
eigen inkoop wil bevorderen en zal blijven vragen naar fair-trade producten en -garanties,
zodat op termijn 100% ecologische en fair-trade inkoop mogelijk wordt voor de onderneming
Hemel-Bed en anderen.
• Significantie met betrekking tot All Benefit Circle (ABC):
Doelstelling van ABC: het delen van werk en winst. De winst gaat naar maatschappelijke
projecten in de minst welvarende landen die bijdragen (via werkzaamheden, materialen e.d.)
aan de resultaten van het bedrijf (zie All Benefit Circle / begrippenlijst, pag 29)
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X Invloed:
De invloed die Hemel-Bed kan uitoefenen zit voornamelijk in productinformatie en voorlichting
en verspreiding van de MVO-missie en visie; op beurzen, Open Dagen, op de website hemelbed.nl, Youtube-filmpjes, via Social Media, in persoonlijke gesprekken met uitvaartondernemers
en franchise-organisaties en particulieren.
• Invloed via filmpjes op Youtube en op de website hemel-bed.nl:
film 1: http://youtu.be/kp_Kk1Tx09g
film 2: http://youtu.be/odPm8FAH4rE
film 3: http://www.youtube.com/watch?v=-fVxihq_MR8
• Invloed via deelname aan presentaties/beurzen tot nu toe:
- VTU professionele uitvaartvakbeurs in september 2012 in Gorinchem, met certificaat voor de
nominatie:

- Spirituele Wellness Beurs & Respectvol Heengaan in Joure (Friesland) op 20 januari 2013
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- Spirituele beurs in Steenwijk (Friesland) op 17 februari 2013
- UItvaartbeurs 'Dierbaar en Tastbaar' voor particulieren en uitvaartondernemers in Leiden,
13 maart 2013

• Open Dagen:
- Heidepol natuurbegraafplaats in Arnhem 13, 14 en 15 juni 2013 met externe standmedewerker:
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- Monuta vestiging Amersfoort: 22 juni 2013; Hemel-Bed mocht op het altaar presenteren

• Invloed via toekomstige presentaties:
- Spirituele beurzen (bijna maandelijks een beurs met verspreiding door het hele land); vanuit de
organisatie van Spirituele Beurzen is er bereidheid een presentatie van Hemel-Bed toe te laten.
In het najaar van 2013 zal Hemel-Bed voor het eerst hieraan deelnemen.
• Hemel-Bed neemt deel aan prijsvragen om de naamsbekendheid te vergroten;
- VTU-Innovatie- en Inspiratieprijs 2012 (van de uitvaartbranche
- GIA (Gemaakt in Amersfoort-Trofee) 2012;
- Yarden Prijs 2013; deelname (inzenden voor 1 augustus 2013)
- Design Boom: Design for Death (wereldwijde prijsvraag voor de uitvaartbranche); uitslag
november 2013
- en natuurlijk: de Transparantiebenchmark ;)
• Nominaties:
- VTU-Innovatie- en Inspiratieprijs 2012
- GIA (Gemaakt in Amersfoort-Trofee) 2012
• Er is een flyer gemaakt (juni 2013) om uit te delen aan consumenten en uitvaartondernemers.
• Vermeldingen met foto's op sites van derden; 1001 Lichtjes (http://www.1001lichtjes.nl)
• Social Media
Hemel-Bed is actief op Twitter, Linkedin en Facebook en plaatst vanaf juni 2013 wekelijks
minimaal 2 berichten. Doel is wederom de naamsbekendheid te vergroten en daarmee de
vraag naar Hemel-Bedden te laten groeien.
• Overige manieren van netwerken en verspreiding van het concept via deelname aan
bijeenkomsten:
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- bijeenkomsten die te maken hebben met verlies en rouw van Humanitas
- voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. afscheid nemen
- lezingen die direct relevant zijn, zoals van de Palliatieve Zorg, Yarden Vereniging en dergelijke.
- bijeenkomsten van Syntens
- bijeenkomsten van de Kamer van Koophandel
- bijeenkomsten van Amersfoort Creatieve Stad
- bijeenkomsten van U-Design in Utrecht
- in 2011 heb ik de opleiding 'Verlies- en rouwbegeleiding' gevolgd bij de Hogeschool voor
Geesteswetenschappen in Utrecht. Daar zijn contacten uit voortgekomen met mensen die
'ambassadeur' zijn geworden van Hemel-Bed.
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Stakeholders over Hemel-Bed:
1• 'Als uitvaartondernemer heb ik de uitvaart mogen verzorgen van een mevrouw die is
opgebaard en begraven in het Hemel-bed van Madelon Revermann. Ik vond de opbaring in
het Hemel-bed heel bijzonder. De uitstraling en sfeer van het Hemel-bed heb ik ervaren als
sereen en licht. Een natuurlijke omhulling waarin het gestorven lichaam letterlijk werd gedragen.
Het voelde kloppend en ik vond het verrijkend deze opbaring van dag tot dag mee te mogen
maken. De koeling met behulp van graszoden ondersteunde de schoonheid van het Hemelbed en de combinatie gaf een vanzelfsprekendheid aan het proces van loslaten.
Dat het Hemel-bed tot stand komt via MVO maakt het product nog krachtiger.'
Alfine Uitvaarten
Moniek van Mens
Boswijklaan 52, 3941ZN Doorn, tel (06) 25 09 33 46
(uitvaartondernemer)
1 • 'Hemel-Bed is een mooi gevormde uitvaartkist, ontworpen door een bevlogen ondernemer.
Zij bedacht een concept wat prachtig past in het beeld van verantwoord ondernemen en wist
dit door haar gedrevenheid ook daadwerkelijk op de markt te brengen.'
Geertje Ponsteen
Göteborg 32, 3124 TK Schiedam, tel (06) 10 50 50 61
(uitvaartondernemer)
1 • 'Het Hemel-Bed is een uitvaartkist maar met een prettige uitstraling. Het heeft zachte vormen
en is van natuurlijke materialen vervaardigd. Door het dekentje en kussentje krijgen de
nabestaanden een goed gevoel bij het inkisten van de overledene. Voor thuis is het Hemel-bed
een vriendelijke manier van opbaren.'
Auke van der Endt
Manager Uitvaartzorg Bussum e.o. Nieuwe Hilversumseweg 59 1406 TR Bussum
T: 035-6916576 F: 035-6935295
2 • 'Madelon Reverman laat als ondernemer zien, dat zij niet alleen prachtige producten maakt,
maar dat ook het welzijn van mensen die in minder welvarende omstandigheden wonen en
werken en het milieu haar na aan het hart liggen. Zij koppelt haar creativiteit en inventiviteit aan
haar geëngageerde levensopvattingen door deel te nemen aan mooie projecten zoals 1WE en
Matchpoint Betrokken Ondernemen. Hiermee laat ze zien dat ze niet alleen in woord een
maatschappelijk betrokken ondernemer is, maar ook in daad''.
Hartelijke groet,
Janny
Janny van der Woude

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

Senior ondernemersadviseur
Sector Economische Ontwikkeling
t +31 36 524 87 09
f +31 36 524 86 98
m +31 62 850 49 11
e janny.vander.woude@kvk.nl

Bolderweg 2
Postbus 10318
1301 AH Almere
www.kvk.nl

(adviseur bij de KvK)
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3 • 'Hemel-Bed: na je geboorte word je in je bedje gelegd: met zorg en liefde word je op het
matrasje met dekbedje neergelegd en krijg je een kus van degenen die van je houden. Hoe
logisch is het als je op dezelfde wijze aan het eind van je leven weer in een veilig bed terugkeert
en je omringd weet met je geliefden?
Ik heb in dat laatste moment mee mogen delen en het ontroerde mij zeer: een geliefde met
zorg neerleggen in het Hemel-Bed en met een strik er om terugbrengen naar de bron.
Het besef dat deze zorg via een All Benefit Circle tot stand is gekomen maakt dat Hemel-Bed in
alle opzichten duurzaamheid zal garanderen.'
Caroline Verbeek
Jac. P. Thijssepark 6, 1411 XW Naarden, tel 06 53766563
(medewerker in de zorg: verpleegkundige, praktijkondersteuner bij huisarts en Healing Touchpractitioner)
3 • 'Wij hebben reeds vanaf de fase van ontwikkeling kennis kunnen nemen van het concept
Hemel-Bed. Wat ons vooral aanspreekt is de duurzaamheid van het materiaal, maar vooral ook
de gedachte achter het ontwerp: met zorg en liefde een laatste rustplaats maken voor iemand.
Geen belasting voor het milieu, en van een prettig aandoende schoonheid.
Troostrijk.
Wij juichen het toe, dat de winst die gemaakt wordt weer terugstroomt naar behoeftigen in
Slowakije.
Onze keuze is gemaakt.'
Henriëtte Gaillard (actief binnen de patiëntenvereniging in het ondersteunen van mensen met
een naaste met dementie) en Monique Frenay, beiden fysiotherapeut
Fysiotherapiepraktijk 'de Borg', Borgesiuslaan 17, 3813 JV Amersfoort, tel (033) 465 59 72
(medewerkers in de zorg)
3 • 'Ik heb Madelon leren kennen als iemand die staat en gaat voor haar product Hemel-Bed.
Een bijzonder “bed”, met passie en in eerlijkheid gemaakt. Madelon en Hemel-Bed verdienen
het om groot te worden.'
Esmeralda de Bruijn
Bloemist / Verlies- en Rouwbegeleider
Bosboombroekerweg 3, 7055 AX Heelweg, tel (0315) 23 02 22
(verlies- en rouwbegeleider)
3 • 'Hemel-Bed is een product dat met liefde gemaakt wordt en in de markt gezet. Madelon
heeft een consistente, herkenbare drijfveer en heldere principes. Troostrijk zijn, allemaal
meedelen, schoonheid brengen, zorg voor het milieu en zelf ook een inkomen genereren. Daar
houdt ze zichtbaar en voelbaar aan vast.'
FinEsse
Marion Kroezen
Mulderslaantje 6, 3871 BP Hoevelaken, tel (06) 54 22 83 31
(Verlies- en rouwbegeleiding en juridische ondersteuning voor nabestaanden)
4 • 'Hierbij twee zinnen die spontaan bij me opkwamen.
JE LIEFSTE IN EEN HEMEL-BED BEGRAVEN....DAT MAAKT HET AFSCHEID TOCH MOOIER?
HET HEMEL-BED IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD, MAAR OOK GEWOON DE MOOISTE KIST
DIE ER IS!
Ingrid Nagtegaal
Robijnweg 16, 3817 GE Amersfoort, tel (06) 53 25 05 67
(hulp bij beurzen)
5 • 'Leuk dat ik (verrassing) een stakeholder van jou ben. Tot op zekere hoogte is dat ook zo.
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Over doodskisten weet ik niet veel en wat begrafenisondernemers van een vreemde designeend in hun bijt zullen vinden heb ik ook geen goed beeld. Als product denk ik dat je een gat in
de markt hebt gemaakt. Dat is je sterkte maar ook meteen de zwakte immers, is er wel
voldoende behoefte aan dit product en weet de markt en de namens hun optredende
begrafenisondernemers wel wat je te bieden hebt? Als MVO onderneemster heb je een
boeiend vervolg op jouw expo-wand-elementen en dekbedhoezen gerealiseerd: eerst
opvallend en clean, daarna praktisch en dan nu beide kenmerken samengevoegd in het derde
ding 'de kist die geen kist is'. Milieuvriendelijk betreft tenslotte niet alleen materialen maar ook de
vorm die voor langere of kortere tijd onderdeel van je directe omgeving zal uitmaken.
Zwak puntje vind ik persoonlijk dat je het te soft en te veel aan je moeder gerelateerd gebracht
hebt. Maar dat kun je eenvoudig veranderen. En zorg dat je exposure krijgt, in beeld komt. Al
contact met MAX gezocht?'
Paul Scheulderman
Bosdrift 2b, 1215 AL Hilversum, tel (06) 29 09 71 82
Paul Scheulderman | digital design | interactieve publicaties
i-Publishing
Communicatieadviseur
5 • 'Dank voor de uitnodiging. Ik ben er niet bij, maar wat een prachtig initiatief heb je
genomen.
Hulde!'
Hans Roseboom
Forces to Explore
(o.a. Commerciële Trainingen, Salesconsultancy & Interim-management)
Trainer
5 • 'Het Hemel-Bed
Hoe troostvol kan een grafkist zijn! Het Hemel-bed van Madelon Revermann is een bed waar je
een overleden geliefde graag in te rusten wilt leggen. De vormgeving, het materiaal en vooral
ook het binnenwerk stralen warmte en liefde uit. Je zou hem willen omarmen, dat bed.
Het Hemel-bed is gemaakt met liefde en zorg voor de wereld om ons heen. Dat komt niet alleen
tot uitdrukking in het productieproces, maar vooral ook in het gebruikte materiaal. Tot aan de
verbindingen aan toe, duurzaam, eerlijk en afbreekbaar.
Een liefdevolle kist, in alle opzichten.'
Ruth Gorissen
Communicatieadviseur
5 • 'Madelon Revermann heeft met haar doodskisten "Hemelbed" zich ingeleefd in de
nabestaande, die het beste voor zijn geliefde overledene wil doen. De hemelbedden maken
een sympathieke indruk door hun ronde vorm. De keuze voor soort en kleur van het hout
onderstrepen lichtheid en vriendelijkheid. Ook de geur van het hout draagt daar toe bij. Aan
het interieur van de hemelbedden is liefdevolle aandacht gegeven door de zachte naturel,
ongebleekte katoen. De hemelbedden zijn er in drie uitvoeringen: ook voor een jong gestorven
baby en het kleine kind. De sfeervolle uitvoering geeft troost.'
Milou Ket
Milou Ket styling & design, Houttuinen 1, 1441 AG Purmerend, tel 0299) 43 36 38
6 • 'Hieronder mijn mening over jouw Hemelbed.
Een openbaring voor de uitvaart… eindelijk een eerlijk en mooi afscheid… Hemel-Bed biedt een
prachtige oplossing voor iedereen die in stijl en met een duurzaam hart de laatste stap gaat
maken…
Met de wetenschap dat dit product, het Hemel-Bed, uit natuurzuivere materialen bestaat en (in
eigen land) door eerlijke mensenhanden wordt assembleerd, maken het tot een warm geheel.
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Een goed gevoel!'
Hans Koene
Amfors Amersfoort
(verkoopmedewerker bij de Sociale Werkvoorziening Amfors in Amerfsoort)
Tot zover reacties van stakeholders in 2013

Einde van het maatschappelijk verslag volgens de OESO richtlijn ISO 26.000.
Met hartelijke groet,
Hemel-Bed
Madelon Revermann
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