
“Business Post Limburg ontzorgt, 
gaat echt voor service”
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Willem Janssen werkt al 21 jaar bij de gemeente Sittard-
Geleen, en de laatste jaren bij de facilitaire afdeling. Als 
senior medewerker zag hij vele honderdduizenden, zo niet 
miljoenen poststukken voorbijkomen – en hoeveel volle 
stadions zijn dat? Qua omvang is de gemeente niet de 
eerste de beste; in Sittard-Geleen, de op twee na grootste 
gemeente van Limburg, wonen ongeveer 92.000 inwoners. 
“Een gemeente met een omvang als de onze heeft haar 
inwoners nu eenmaal veel te vertellen”, zegt Willem. “Dat 
gebeurt vaak via poststukken zoals bewonersbrieven, 
mailings en allerlei officiële stukken zoals beschikkingen. 
De post is vaak gericht op specifieke wijken of straten 
of is persoonlijk en op naam gesteld. Er is al een heel 
besluitvormingstraject achter de rug voordat we informatie 
naar de inwoners sturen. Het laatste deel van het traject, 
de productie en de bezorging, moet dan ook feilloos 
verlopen.”

Betrouwbare postpartner
Tijdens zo’n verzendtraject staat de gemeente er niet 
alleen voor. “Wij werken al zo’n negen jaar samen met 
Business Post Limburg”, herinnert Willem zich. Na al 
die jaren is hij enorm te spreken over de service en over 
het brede servicepakket waarvoor hij bij het postbedrijf 
terecht kan. “Onze gemeente heeft vijf kantoren. Daar doen 
elke dag veel mensen hun best om de inwoners zo goed 
mogelijk te informeren. Dit betekent dat onze eigen koerier 
dagelijks tussen de kantoren op en neer rijdt om de post 
te verzamelen die de bodes hebben verzameld. Elke dag 
om vijf uur vaste prik halen de medewerkers van Business 
Post Limburg de post voor die dag op bij het gemeentehuis. 

Pasgeleden was er weer zo’n klus: of het team 
Facilitaire Services van de gemeente Sittard-Geleen ‘even’ 
de productie en verzending van 24.000 brieven wilde 
verzorgen, twee keer het stadion van Fortuna Sittard vol. 
Willem Janssen, senior medewerker Services zegt: “Het 
is heus niet zo dat we wakker liggen van zo’n opdracht. 
Maar je denkt wel even: oei. Want het moet allemaal 
goed en op tijd geregeld worden. Dan is het fijn om 
Business Post Limburg als vaste postpartner te hebben.”

Al met al is dat een heel logistiek proces dat soepel moet 
blijven draaien.” 

Dynamische organisatie
Met het ophalen van de post aan het einde van de dag is 
het werk vaak nog niet klaar, weet Willem. “De gemeente 
Sittard-Geleen is een dynamische organisatie. Daar horen 
pieken en dalen in de postdrukte bij. Die zie je vooraf 
niet altijd goed aankomen. Daar komt de flexibiliteit van 
Business Post Limburg goed van pas. Zij zijn in de regel tot 
half zes bereikbaar, maar wij kunnen niet voorkomen dat 
wij hen soms om vijf voor half zes nog bellen voor een extra 
postzending die nog snel de deur uit moet. Zijn zij eenmaal 
gearriveerd, dan moeten zij soms nog wachten voordat zij 
de postpartij ook echt verzendklaar kunnen meenemen. 
Toch ontmoet ik altijd geduldige medewerkers die graag 
meedenken en voor wie geen moeite te veel is. Dat vind ik 
heel bijzonder.”

Dat geldt ook bij kleinere partijen die de gemeente 
helemaal zelf verzorgt, vaak via de eigen reproafdeling. 
Business Post Limburg hoeft die dan alleen nog maar 
te bezorgen. Dan zijn er nog de grotere oplages. “Als de 
machines op de reproafdeling al op volle toeren draaien 
en iedereen daar druk is, schakelen wij Business Post 
Limburg in”, zegt Willem. ”Of het nu gaat om adresstickers 
printen en plakken, adresgegevens op brieven printen, 
brieven vouwen en in de envelop steken, frankeren, 
aangetekende poststukken inboeken of de regionale of 
landelijke postbezorging regelen, zij zorgen ervoor dat het 
goed komt, hoe groot de oplage ook is. Dat maakt Business 
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Post Limburg een betrouwbare postpartner waarbij je niet 
schroomt om contact op te nemen.”

Oekraïense vluchtelingen
Willem herinnert zich een recente bezorgopdracht 
waarbij het aankwam op snel handelen. “In het kader van 
de wijkopvang van Oekraïense vluchtelingen moesten 
omwonenden snel via een brief worden geïnformeerd. 
Rond elf uur kregen wij een telefoontje dat de brieven klaar 
waren voor bezorging, en om twaalf uur moesten ze in alle 
omliggende straten bij de bewoners op de deurmat vallen. 
Dat bleek een hele uitdaging. Maar binnen de kortste tijd 
stonden er drie mensen van Business Post Limburg gereed 
om de klus aan te pakken. Die hebben zij probleemloos en 
op tijd rond gekregen. Hoe mooi is dat!”

Social return
Net als andere gemeenten maakt ook Sittard-Geleen 
zich sterk voor social return. De gemeente verricht 
inspanningen om arbeidsparticipatie en werkgelegenheid 
te stimuleren voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. “Aan die verplichting voldoet de gemeente 
met alle plezier”, zegt Willem. “Wij weten immers zeker dat 

het met elk poststuk goedkomt, én wij hebben te maken 
met enthousiaste postprofessionals met wie je graag 
even een praatje maakt. Het maakt onze samenwerking 
interessanter en leuker.” Behalve Business Post Limburg 
maakt de gemeente Sittard-Geleen voor haar social-
returnbeleid ook gebruik van andere organisaties die 
zich richten op mensen die wat extra aandacht kunnen 
gebruiken om hun talent tot bloei te laten komen, zoals 
Vidar en Balanz Facilitair.

Vertrouwelijk en discreet
Willem denkt dat er voorlopig volop werk aan de winkel 
blijft voor de medewerkers van Business Post Limburg. 
“Wij zien natuurlijk ook dat er steeds meer wordt 
gecommuniceerd via digitale middelen. Dat is handig 
en het scheelt veel tijd, hoewel niet alle gemeentelijke 
poststukken daarvoor geschikt zijn. Maar er blijft een 
groep mensen die een voorkeur heeft voor papieren post. 
Daar komt bij dat veel poststukken nu eenmaal officieel 
per post moeten worden verstuurd, een traject waar 
vertrouwelijkheid en discretie bij komt kijken. De komende 
jaren blijft er wat ons betreft voor de mensen van Business 
Post Limburg genoeg te doen.”  

“Business Post Limburg ontzorgt, 
gaat echt voor service”
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“Hoe dan ook wil de gemeente Sittard-Geleen op tijd 
de post bezorgd hebben. Daar hangt soms veel vanaf”
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Willem Janssen: “Een gemeente met een omvang als de onze heeft haar inwoners nu eenmaal veel te vertellen”




