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Wat te regelen m.b.t. papieren postontvangst 

Post zelf halen of laten bezorgen 

• Postbezorging via dagelijkse TPG-bestelronden (tijdstip van bezorging niet te 

beïnvloeden) 

• Postbezorging door speciale postbezorgdienst van TPG  

• Zelf post ophalen bij postkantoor door 

o Eigen medewerker 

o Inhuur van commerciële postbezorgdiensten 

Post in ontvangst nemen 

• Wie mag welke post aannemen 

o Geldwaardige en/of aangetekende stukken 

o Expressepost en telegrammen  

o Postpakketten 

o Post die wordt afgegeven aan de balie 

o Overige binnenkomende stukken 

o Post die buiten kantooruren wordt aangeboden 

Post sorteren 

• Wie draagt zorg voor het sorteren van de post 

• Sorteer naar categorieën (kranten, tijdschriften, boekwerken, brochures én 

enveloppen) 

• Sorteer naar bestemming (afdeling en/of persoon) 

• Bepaal welke stukken direct worden doorgegeven en welke nog een behandeling 

moeten ondergaan (b.v. registratie). 

Post openen 

• Bepaal welke enveloppen wel en welke niet geopend mogen worden door de 

postontvangst 

• Wie opent enveloppen met geheime en vertrouwelijke documenten 
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Post lezen/sorteren 

• Stel een richtlijn op voor de behandelwijze van brieven, formulieren, facturen, 

circulaires, klachtenbrieven en documenten die niet aan één persoon zijn gericht. 

• Lees alle post opdat het karakter en de inhoud van het document bepaald kan worden. 

Post eventueel stempelen met datum en voorzien van route-informatie 

• Spreek af of post wordt voorzien van datumstempel (tijdstip van ontvangst 

vastleggen). 

• Indien wordt gestempeld kan tevens de route die het document binnen de organisatie 

moet afleggen in de afdruk aangegeven worden. 

• Bepaal of bijlagen bij documenten apart gestempeld moeten worden. 

Postregistratie 

• Stel vast of postregistratie noodzakelijk is 

o Bepaal dan welke categorieën van stukken geregistreerd moeten worden 

o Welk hulpmiddel wordt gebruikt voor registratie (papieren postboek, 

elektronisch postboek, gespecialiseerde postregistratiesoftware) 

Postdistributie 

• Spreek af hoe de post na ontvangst, opening en eventuele registratie, intern verder 

wordt verspreid 

• Wordt de post bij de postontvangst opgehaald 

• Wordt de post in postpakjes gelegd en daar door de persoon/afdeling opgehaald 

• Wordt de post bij afdelingen of personen gebracht 


