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Postregistratie 

Voor het invoeren van een postregistratiesysteem zijn een aantal factoren van belang die 

geï nventariseerd moeten worden.  

In- en uitgaande post 

• Wie ontvangt de inkomende post en coördineert uitgaande post? 

Gaat dat per afdeling, via het secretariaat/postkamer of gaat bijvoorbeeld de 

inkomende post direct naar de geadresseerde? 

• Wat gebeurt er met de post die aan de verkeerde persoon gericht wordt, maar wel 

van toepassing is voor een collega? 

• Wat gebeurt er met vertrouwelijke stukken? 

• Hoe wordt geregistreerd (bijvoorbeeld met speciale software of met behulp van een 

Excel-bestand)? 

Faxverkeer 

• Worden uitgaande faxen centraal uitgezonden? 

• Verstuurt iedereen zijn/haar eigen fax? 

• Worden faxen decentraal of centraal geregistreerd en bewaard? 

• Is het noodzakelijk de in- en uitgaande faxstroom te registreren? 

 

E-mail 

Het is ingewikkeld en omslachtig om digitale post te registreren zonder een 

geautomatiseerde tool. Bij de meeste organisaties gebeurt dit decentraal (dat wil zeggen: 

iedereen bewaart zijn/haar eigen e-mail en sorteert deze in digitale ‘mappen’). Kopieën 

worden ook per e-mail gedistribueerd en die ontvangers zullen de e-mail ook weer in 

zijn/haar postvak bewaren indien dit wenselijk is. 

Gegevens registreren 

Welke gegevens moeten worden geregistreerd en hoe? Als voorbeeld nemen we in- en 

uitgaande post. De te registreren gegevens zijn afhankelijk van het type organisatie 

waarvoor het systeem moet worden opgezet. Voor een octrooibureau zijn patentnummers 

zeer belangrijk. Voor een consultancy organisatie zijn wellicht projectnummers van belang. 

• Elk poststuk krijgt een nummer (automatische nummering is aan te bevelen). Hierin 

moet er onderscheid gemaakt worden per type poststuk (algemene correspondentie, 

vergunningen, rapporten, memo’s enz.) 

• NAW gegevens (of alleen bedrijfsnaam) 
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• Briefdatum 

• Datum ontvangst/verzending 

• Onderwerp 

• Geadresseerde  

• Distributie (wie ontvangt de brief en wie krijgt een copie) 

Vervolgens kan een complete registratie gemaakt worden van gelinkte documenten 

(bijvoorbeeld: wie heeft de ontvangen brief beantwoord, wanneer en hoe enz.). Dit is 

afhankelijk van de wensen en eisen die aan het registratiesysteem worden gesteld. 
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