
Gezondheid en daGelijks leven

AlphA & OmegA
Beschrijving vAn het prOject
Het project is erop gericht de operationele werking van verschillende crematoria te verbeteren, zodat ze 
de bewoners in de grensregio een optimale prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden voor uitvaartdiensten. 
Om de voortdurende prijsstijgingen voor crematies in de hand te houden en iets te doen aan de gebrek-
kige infrastructuur helpen de partners elkaar om hun inrichtingen uit te breiden, beter te beheren en/of 
te moderniseren.

Er wordt een openbare dienst opgezet voor het beheer van crematoria in de grensstreek. Dit om de cre-
matiediensten te verbeteren en op elkaar af te stemmen en de wachttijden voor gezinnen te verminderen. 
De afstemming gebeurt door een gemeenschappelijke infrastructuur te gebruiken en gekwalificeerd perso-
neel te voorzien. Op die manier wordt eenzelfde kwaliteit geboden aan beide kanten van de grens en wordt 
ook rekening gehouden met de verschillende gebruiken en gewoonten in elke regio.

Acties
De uitbaters van de crematoria wisselen goede praktijken uit tijdens forums, congressen en bezoeken. 

In een tweede fase wordt de begeleiding van naasten voor en na de crematie in de grensoverschrijdende 
regio op elkaar afgestemd. Daartoe voeren de partners een gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid aan de hand 
van een kwaliteitscharter, waarin voornamelijk ethische aandachtspunten bij een crematie aan bod komen.

Dezelfde werkwijze wordt gevolgd om de kwaliteit van de dienstverlening te definiëren: hoe de nabestaan-
den voor de crematie opvangen om de wens van de overledene te respecteren, welke ruimte ter beschik-
king stellen van de nabestaanden voor, tijdens en na de rouwdienst, welke tarieven toepassen zodat de 
prijzen tussen de partnercrematoria met elkaar kunnen vergeleken worden, enz. Deze werkwijze wordt met 
bewijsstukken gestaafd om in het voorbereidende dossier te voegen om het certificaat van kwaliteitsvolle 
dienstverlening te behalen (ISO-norm).

Door middel van een vergelijkende analyse van de wetgeving omtrent begrafenissen en crematoria wordt 
een dossier met argumenten opgemaakt om de regeringen te wijzen op problemen die specifiek zijn voor 
de grensstreek. 

Ook het administratieve luik wordt vereenvoudigd voor de bevolking in de grensoverschrijdende regio. Om 
de beheerders en gebruikers van de dienst te ondersteunen wordt een gemeenschappelijk technisch reser-
vatieplatform opgezet. Door crematiediensten aan te bieden die fysisch zo dicht mogelijk bij de bevolking 
liggen, wil men rouwstoeten op lange afstand beperken.

gegevens
E-mail: dumortier@ideta.be
Website: http://www.crematorium-eurometropole.com
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intercOmmunAle de dévelOppement écOnOmique
Rue St Jacques, 11
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Tel.: +32-(0)69.23.47.01
E-mail: dumortier@ideta.be
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F - 59034 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.21.22.23
E-mail: mcmonfort@lillemetropole.fr

psilOn
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.24.16.16
E-mail: jan.sabbe@leiedal.be

intercOmmunAle vereniging vOOr  
cremAtOriumBeheer
B - 9080 Lochristi
Tel.: +32-(0)9.326.74.10
E-mail:  coenegrachts@westlede.com 
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ALpHA & OmEgA

geBied wAArOp het prOject Betrekking heeft

financiële gegevens
totaal budget: 660.740 EUR
Aandeel efrO: 332.340 EUR
looptijd: 1 oktober 2008 - 30 juni 2013

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/113.html

http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/113.html

