
 



 

In dit portfolio vind je een willekeurige selectie met 
een aantal projecten waar ik de afgelopen periode 
aan heb gewerkt. 

Voor een volledig overzicht verwijs ik je graag naar 
mijn profiel op LinkedIn en mijn persoonlijke 
website.

November 2015.

https://nl.linkedin.com/in/leongoossens
http://www.studiomaandag.wordpress.com
https://nl.linkedin.com/in/leongoossens
http://www.studiomaandag.wordpress.com
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De Rabo Economy Award is een prestigieuze ondernemersprijs in Parkstad die jaarlijks wordt uitgereikt aan de 
ondernemer die volgens een onafhankelijke jury het meeste heeft bijgedragen aan de economische bedrijvigheid 
in de regio. De uitreiking van de award maakt deel uit van een groots opgezette netwerkavond.

Als medewerker Marketing & Communicatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het communicatieplan en de 
realisatie van diverse middelen o.a. fotografie, website, Facebook-pagina, advertenties, persuitnodiging en -
berichten. Daarnaast het concept, de briefing en coördinatie verzorgd voor een zestal promotiefilmpjes .

KPI’s:
- Aantal aanmeldingen netwerkavond. 
- NPS-score.

Rabo Economy 
Award

https://www.facebook.com/RaboEconomyAward
https://vimeo.com/68178919
https://www.facebook.com/RaboEconomyAward
https://vimeo.com/68178919


PERSUITNODIGING        
Sla de krant open of bekijk het journaal; je leest of hoort dat Nederland en in het bijzonder de 
regio Parkstad zich nog steeds in een economische crisis bevindt. Een negatief 
consumentenvertrouwen, oplopende werkeloosheid en faillissementen van ondernemingen zijn 
regelmatig terugkerend nieuws. Maar zijn er dan geen positieve ontwikkelingen? Jawel, en 
daarom vinden wij dat deze nadrukkelijker via de media onder de aandacht mogen komen. Graag 
willen wij uw dagblad hierbij exclusief betrekken. Wij willen u uitnodigen om ons idee verder toe 
te lichten, te peilen in hoeverre uw dagblad hierin geïnteresseerd is en redactionele ruimte wil 
vrijmaken.

Het idee
Het idee is om aan de hand van een reportage een aantal mooie bedrijven uit Parkstad in uw dagblad te 
presenteren. Enerzijds zijn dit ondernemingen die ondanks een economische tegenwind toch een mooie 
groei hebben doorgemaakt in omzet en medewerkers, die een sterke visie en innovatief vermogen 
hebben en betrokken zijn bij de regio Parkstad. Daarnaast zijn dit enkele startende ondernemers. De 
realiteit is namelijk dat het aantal nieuwe startende ondernemers terugloopt en landelijk gezien is het 
aantal nieuwe starters in Limburg zelfs het laagste. Maar toch zijn er mensen die de sprong naar een 
zelfstandig ondernemerschap maken. Ondernemers die een drive hebben, inzet en lef tonen. 
Ondernemers die een voorbeeld zijn dat het nog altijd mogelijk is om een gezonde start te maken met 
een eigen bedrijf met toekomst.

Met de Rabo Economy Award willen we een bijdrage leveren om de economische bedrijvigheid in de 
regio Parkstad te stimuleren. Het is echter niet onze directe bedoeling om de Rabo Economy Award als 
initiatief in de media te promoten maar wel om de zes finalisten van de Award gedurende een bepaalde 
periode, één voor één als mooie voorbeelden in Parkstad nader te laten belichten en daarmee de regio 
Parkstad positief in het nieuws te brengen. Deze ondernemers worden u als primeur aangeboden. U bent 
dus als eerste op de hoogte van de zes finalisten.

Wat is de Rabo Economy Award? 
De Rabo Economy Award is in 2010 ontstaan uit het Samenwerkingsverband Ondernemend Parkstad 
(LWV, Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg, KvK en Corio League) en Rabobank Parkstad 
Limburg. Deze ondernemersprijs kent echter een historie die teruggaat tot 2004. Wat destijds voorzichtig 
begon als een initiatief van de Corio League, een ondernemerssociëteit in Parkstad en 
Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (OPL) om ondernemerschap te stimuleren tegen de 
achtergrond van een moeizaam ontwikkelend economisch klimaat in de regio, is tegenwoordig 
uitgegroeid tot een evenement dat niet meer weg te denken is van de kalender van ondernemers in 
Parkstad. Een evenement dat ook een brede publieke belangstelling kent.

Doel van de Rabo Economy Award
Het doel van de Rabo Economy Award is om de economische bedrijvigheid binnen Parkstad te 
versterken en de aantrekkelijkheid van de regio en daarmee het imago van Parkstad als aantrekkelijk 
vestigingsgebied voor bedrijven te vergroten. Daartoe wordt een exclusieve netwerkbijeenkomst 
georganiseerd voor ondernemers en een tweetal ondernemersprijzen uitgereikt. Hiervoor worden een 
aantal ondernemingen uit Parkstad geselecteerd die het afgelopen jaar een aanzienlijke bijdrage hebben 
geleverd aan het economische klimaat in Parkstad. Uiteindelijk blijven zes finalisten over ( 3 startende 
ondernemingen en 3 gevestigde ondernemingen). Een onafhankelijke jury onder leiding van Jos 
Schneiders, voormalig President DSM Nederland, volgt en bezoekt deze bedrijven en kiest uiteindelijk 
hieruit de winnaars van de Rabo Economy Award en de Startersprijs. Beide Awards worden dit jaar 
uitgereikt op 11 juni 2013 in het Parkstad Limburg Theaters Heerlen. Wij verwachten die avond zo’n 500 
ondernemers, pleitbezorgers en bestuurders uit Parkstad te mogen verwelkomen.

 

 



PERSBERICHT             
HEUSCHEN & SCHROUFF EERSTE FINALIST RABO ECONOMY 
AWARD  

Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading uit Landgraaf is de eerste finalist van de Rabo 
Economy Award 2012. Deze jaarlijkse ondernemersprijs wordt op 11 juni uitgereikt in het Parkstad 
Limburg Theaters Heerlen aan de ondernemer die vorig jaar het meest heeft bijgedragen aan de 
economische bedrijvigheid in Parkstad. 

Naast de Rabo Economy Award is er ook een aparte Startersprijs voor ondernemers die in de afgelopen 5 
jaar zijn gestart met een eigen bedrijf. Voor beide categorieën zijn een aantal bedrijven uit Parkstad 
voorgedragen. Een onafhankelijke jury onder leiding van Jos Schneiders, voormalig president DSM 
Nederland, bezoekt en beoordeelt de komende periode deze bedrijven. Uiteindelijk blijven er voor beide 
categorieën drie bedrijven over die in juni in aanmerking komen voor deze awards. Voor meer informatie en 
aanmelden voor deze ondernemersavond: www.RaboEconomyAward.nl

De Rabo Economy Award is een initiatief van het Samenwerkingsverband Ondernemend Parkstad (LWV, 
Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg, KvK en Corio League) en Rabobank Parkstad Limburg. Het 
doel van de Rabo Economy Award is om de economische bedrijvigheid binnen Parkstad te versterken en de 
aantrekkelijkheid van de regio te vergroten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Parkstad Limburg Economy Award
Contactpersoon:  …..
Telefoon: ……
info@RaboEconomyAward.nl 
www.RaboEconomyAward.nl 

http://www.RaboEconomyAward.nl
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‘Check je Pensioen’
Doel van deze campagne was om deelnemers in de verschillende leeftijdscategorieën van pensioenfonds 
ABP meer bewust te maken van hun pensioen en hen te informeren over de verschillende 
keuzemogelijkheden. Deze campagne bestond o.a. uit meerdere mailings uitgevoerd in een nieuw 
concept. Bijvoorbeeld een gevouwen A3-mailing, een moodboard met voorwerpen die afsluiten bij de 
levensstijl van een specifieke leeftijdsgroep en een mailing die meer aansluit op wensen en dromen van 
mensen na hun pensioen.

Als contentspecialist een nieuw concept ontworpen en verantwoordelijk geweest voor teksten en 
aansturing extern bureau. 

KPI’s:
- conversie% inlog MijnABP.
- conversie% aanmelding nieuwsbrief.

Wat is pensioen?
In uw arbeidsvoorwaarden staat dat u via uw 

werkgever pensioen opbouwt. Er zijn verschil-

lende soorten pensioen. Zo ontvangt u als u 

stopt met werken een ouderdomspensioen. 

Wordt u arbeids ongeschikt? Dan krijgt u van 

ABP een arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Komt u te overlijden, dan ontvangt uw partner 

een nabestaandenpensioen.

Hoe weet ik hoeveel 
pensioen ik heb opgebouwd?
Ieder jaar ontvangt u van ABP het Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat 

hoeveel pensioen u tot nu hebt opgebouwd. 

En hoeveel u krijgt als u bij ABP pensioen blijft 

opbouwen. Ook ziet u op het UPO hoeveel 

partnerpensioen u hebt opgebouwd. Dit zijn 

bruto jaarbedragen. Wilt u weten wat u straks 

iedere maand op uw rekening ontvangt? 

Kijk op MijnABP.nl. Daar ziet u de netto maand-

bedragen. Hebt u bij een ander pensioenfonds 

ook pensioen opgebouwd? Kijk dan ook op 
mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een 

overzicht van alle pensioenen die u hebt 

opgebouwd én de AOW-uitkering die u 

straks ontvangt. 

Waar kan ik terecht 
voor meer informatie?
Op abp.nl vindt u alle informatie over uw 

pensioen bij ABP. U kunt ook bellen met onze 

Klantenservice, telefoonnummer 045 579 60 

70 op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. 

Of download onze gratis ABP app met een 

handige snelcursus ‘Pensioen snappen’ en 

uitleg over uw UPO.

1

2

5

Hoe wordt mijn pensioen opgebouwd?
Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij 

ABP. Hiervoor betaalt u iedere maand premie. 

Uw werkgever betaalt ook een deel van de 

premie. Als u met pensioen gaat, krijgt u iedere 

maand pensioen van ABP. Daarnaast krijgt 

u van de overheid een AOW-uitkering. En 

misschien hebt u zelf een aanvullende regeling 

afgesloten, bijvoorbeeld een lijfrente. 

Wat moet ik doen als er iets 
in mijn leven verandert?
Als u gaat samenwonen, trouwen, kinderen 

krijgt of gaat scheiden, dan heeft dat ook 

gevolgen voor uw pensioen. Op abp.nl leest 

u precies wat u moet doen.

3
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99.0153.14C

Uw klantnummer
123 45 67

Heerlen
1 januari 2011adrersregel 1

adrersregel 2
adrersregel 3
adrersregel 4
adrersregel 5
adrersregel 6
adrersregel 7

Postbus 4818, 6401 JL Heerlen 

Beste <aanhef>,

Afgelopen maand hebt u uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van ABP ontvangen. Wat weet u eigenlijk 
over uw pensioen? Een goed moment om daar nu even bij stil te staan.

Op uw UPO staat hoeveel u hebt opgebouwd aan ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen 
en eventueel partnerpensioen. Dit zijn bruto jaarbedragen die u ieder jaar van ABP ontvangt als u met 
pensioen gaat. Met deze bedragen krijgt u een beeld van uw inkomen later. Of deze bedragen 
voldoende zijn, bepaalt u zelf. Houd de regie in eigen handen en sta daar op tijd bij stil! Op die manier 

Verandert er iets in uw leven?
U gaat ervan uit dat het u niet overkomt. Maar arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor uw 

verlies met uw arbeidsongeschiktheidspensioen deels opvangt. Maar er zijn meer situaties die gevolgen 
hebben voor uw inkomen én voor uw pensioen. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, ontslag of een 

Kies voor gemak. Kies voor digitaal 

volgend jaar digitaal. Dat is wel zo makkelijkl. Op die manier hebt u uw pensioenoverzichten veilig op één 
plek bij elkaar en het scheelt een hoop papieren rompslomp! Als u toch bent ingelogd, abonneer u dan ook 
meteen op de digitale nieuwsbrief. Daarmee bent u altijd op de hoogte van belangrijke pensioenzaken.

 Met vriendelijke groet,

 
Drs. José Meijer          

5 belangrijke vragen 
over pensioen

9
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De  heer R.A.L.M. Ripken

Galile!plantsoen 98

1098 NC  AMSTERDAM

1098NC98

Beste heer Ripken,

6 juni 201411322055



Nieuwsbrieven
De digitale nieuwsbrieven zijn het belangrijkste communicatiemiddel voor ABP om haar deelnemers te 
bereiken. De nieuwsbrieven die maandelijks worden verstuurd, zijn enerzijds gesegmenteerd per 
leeftijdscategorie en daarnaast op basis van ‘opbouwer’ of ‘gepensioneerd’. Doelstelling van de 
nieuwsbrief is het creëren van pensioenbewustzijn.

Als contentspecialist verantwoordelijk voor alle teksten, beeldredactie en aansturing extern bureau voor de 
opmaak.

KPI’s:
- Click to Open ratio en Click Through ratio (CTO en CTR).

					 	     Inleiding nieuwsbrief, doelgroep 30-45 jaar

3 voordelen van een digitaal UPO 
Jaarlijks ontvangen 2,2 miljoen deelnemers bij ABP een UPO. Voor deze UPO’s zijn 
maar liefst 257 bomen nodig! Draag uw steentje bij aan een beter milieu en kies ook 
voor een digitaal UPO. Maar daarnaast biedt een digitaal UPO u nog meer voordelen.

 
  > Kies voor digitaal

3 voordelen van een digitaal UPO 
Jaarlijks ontvangen 2,2 miljoen deelnemers bij ABP een jaarlijks 
Pensioenoverzicht (UPO). Dit UPO bestaat gemiddeld uit 7 A4’jes. 
Als u weet dat uit één boom gemiddeld 60.000 A4’tjes worden 
geproduceerd dan zijn hiervoor dit jaar 257 bomen nodig! Met een 
digitaal UPO verbruiken we met ons allen minder papier en draagt u 

een steentje bij aan een beter milieu.

 
Daarom kiest u voor digitaal 
Een bijdrage leveren aan één beter milieu is een, maar uw pensioenoverzicht digitaal ontvangen biedt 
meer voordelen: 

- minder papieren rompslomp: al uw overzichten staan handig op één plek bij elkaar 
- altijd en overal toegang tot uw pensioengegevens 
- mogelijkheid om uw pensioengegevens op te slaan op uw eigen computer 

Liever digitaal? Ga naar MijnABP  
Om toegang te krijgen tot MijnABP logt u in met uw DigiD. Op die manier weet u zeker dat uw gegevens 
niet zichtbaar zijn voor anderen! In MijnABP gaat u naar Uw abonnementen. Daar maakt u uw keuze 
kenbaar voor ABP-post digitaal. U ontvangt vervolgens van ons een e-mail als uw nieuwe UPO of andere 
post klaar staat! 

http://www.mijnabp.nl
http://www.mijnabp.nl


 

Inleiding nieuwsbrief, doelgroep 30-45 jaar

Uw pensioenoverzicht: wat hebt u eraan? 
Wist u dat ongeveer een vijfde deel van je inkomen premie is voor uw pensioen? Dat is veel geld! Daarom 
is het goed om bij uw pensioen stil te staan. Pak het pensioenoverzicht (UPO) dat u net hebt ontvangen 
erbij. We laten u zien wat u er aan hebt. 
 
> Bekijk de uitleg over uw UPO

Uw pensioenoverzicht: wat hebt u eraan? 
Wist u dat ongeveer een vijfde deel van u inkomen premie is voor uw 
pensioen? Dat is veel geld! Het is daarom goed om bij uw pensioen stil 
te staan. Pak het pensioenoverzicht (UPO) dat u hebt ontvangen erbij. 
We laten u zien wat u er aan hebt.

Het pensioenoverzicht uitgelegd 
Als u pensioen opbouwt bij ABP ontvangt u ieder jaar een UPO. Dit UPO geeft u inzicht hoeveel pensioen 
u straks ontvangt als uw situatie niet verandert en hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd. Sommige 
gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen of eventueel het nabestaandenpensioen van 
uw partner en/of kinderen. Denk dan aan bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en wanneer u komt te 
overlijden. Op uw UPO ziet u wat dit dan betekent. Maar hoe moet u uw UPO nu lezen? In het filmpje 
leggen we u het stap voor stap uit.

Meer mogelijk met MijnABP 
In het UPO staan de brutobedragen die u van ABP ontvangt. Maar wat ontvangt u dan iedere maand echt 
op uw rekening? Ga hiervoor naar MijnABP. Dit is uw eigen online pensioendossier waar u uw 
nettobedragen ziet.  Maar dat is niet alles. In MijnABP ziet u ook hoe verschillende situaties in u leven 
invloed hebben op uw pensioen. Ook al lijkt dit nog zover weg.

Inloggen? Houd u DigiD bij de hand  
Om toegang te krijgen tot MijnABP gebruik u uw DigiD. Op die manier wordt een beveiligde verbinding tot 
stand gebracht en weet u zeker dat uw gegevens voor anderen niet zichtbaar zijn. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x3ElJFOgNlI
http://www.mijnabp.nl
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x3ElJFOgNlI
http://www.mijnabp.nl


 

Verkiezingen  
Verantwoordings-
orgaan 2014
Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van een pensioenfonds vooraf over beleid. En 
beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het orgaan bestaat uit 48 leden, 
afgevaardigden namens werknemers, werkgevers en gepensioneerden die via verkiezingen, eens in de 
vier jaar worden gekozen.

Als contentspecialist verantwoordelijk voor het volledige communicatietraject, de bouw en redactie van 
webpagina's en realisatie van verschillende  communicatiemiddelen waaronder een drietal 
campagnefilmpjes.

KPI’s:
- aantal kandidaten die zich verkiesbaar stellen.
- aantal uitgebrachte stemmen.

2,8 miljoen 
mensen op 
zoek naar u!

Ga voor informatie en voorwaarden naar:
abp.nl/medezeggenschap

Hebt u een duidelijke mening over pensioen en wilt 
u de belangen behartigen van 2,8 miljoen mensen? 
Dat kan! Stel u voor 15 januari 2014 verkiesbaar als  
kandidaat voor het verantwoordings orgaan bij ABP 
en maak het verschil.

Verkiezingen 
Verantwoordingsorgaan

Feiten & cijfers

Actieve 
deelnemers

Actieve deelnemers
1783
Pensioengerechtigden 
2136

Online 
gestemd

Actieve deelnemers

1.135.597
Pensioengerechtigden 

748.118

Wie kon stemmen?
Totaal
Opkomstpercentage

Hoe is gestemd?

Actieve deelnemers
70
Pensioengerechtigden 
318

Telefonisch 
gestemd

Aantal 
stemmen

4307

Aantal 
stemgerechtigden

1.883.715

0,1%

0,32%

Pensioen-
gerechtigden

https://www.youtube.com/watch?v=Zl6Ap165UGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zl6Ap165UGk&feature=youtu.be
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Contractmanagement
+ Experience Kit

Productcampagne ‘Slimmer werken met 
Contractmanagement’. 
 
 
 
Doel: klanten en prospect kennis en inzicht  
         geven, bewustwording creëren en  
         leadgeneratie 

 
Resultaat: 11 warme verkoopkansen (€150.000,-)

Als productmarketeer verantwoordelijk voor: 

- Opzet en uitvoering marketingplan. 
- Contentstrategie en communicatiemix. 
- Schrijven en redigeren van o.a. blogartikelen  
  en webteksten. 
- Organisatie landelijk seminar 
- Organisatie, begeleiding en script webinar.  
- Nieuw conceptontwerp voor Business Line  
  Finance & Control.

De BCT Experience Kit is een toolkit waarmee 
werkgevers draagvlak kunnen creëren om digitaal 
werken succesvol binnen de organisatie te 
introduceren. 


Doel: Imago versterken en naamsbekendheid 
         vergroten. 


KPI : NPS-score 


Als contentmarketeer verantwoordelijk voor:  
 
- Conceptontwikkeling. 
- Contentcreatie (beeld en tekst). 
- Regie en aansturing grafisch vormgever.  
- Projectplanning. 



Teksten….
Als contentmarketeer o.a. verantwoordelijk voor het schrijven van blogartikelen en teksten op de website 
daarbij rekening houdend met SEO. Dit artikel is het voorwoord voor het allereerste relatiemagazine van 
BCT dat in juni 2015 is verschenen. Vervolgens een blogartikel in het kader van een productcampagne ‘de 
Digitale Postkamer’. Dit artikel is het eerste artikel uit een serie van 3 en is gericht aan informatie- en IT-
managers.

Beste relatie,

Voor u ligt de allereerste editie van BCT Infolutie. Een primeur, 
die samenvalt met ons 30-jarig bestaan. 

De timing van het magazine komt op het juiste moment en dan 
niet alleen vanwege ons jubileum. Maar nog meer omdat 
informatie vandaag de dag meer dan ooit de sleutel tot succes is 
geworden en drastisch is geëvolueerd tot een van de kritische 
productiemiddelen bij zowel overheden als in het bedrijfsleven. 
Stormachtige ontwikkelingen zijn nog steeds in volle gang en 
duren nog wel even voort. Gerust kunnen we dan ook spreken 
van een informatierevolutie waar we ons middenin bevinden. Wij 
vatten dit alles samen onder de term ‘Infolutie’. Daarmee wordt 
ook meteen duidelijk waar de titel van het magazine vandaan 
komt.

In dit magazine passeren een breed scala onderwerpen de revue rondom Enterprise Information 
Management. Dit is de kern van onze organisatie waar we de afgelopen 30 jaar met veel energie aan 
gewerkt hebben. Met een aantal inspirerende artikelen nemen wij u mee in de ‘infolutie’ die de manier 
waarop wij aankijken tegen en omgaan met informatie drastisch gaat veranderen. Maar ook laten wij u 
zien hoe u deze informatie kunt inzetten om toegevoegde waarde te bieden aan uw klanten, burgers en 
bedrijven. En niet te vergeten aan u zelf! Immers, het uitgangspunt is dat iedereen doet wat hij of zij het 
beste kan.

Na 30 jaar staan we nu aan het begin van een nieuwe ontdekkingsreis. Waar deze reis precies gaat 
eindigen weten we niet. Wat we wel weten is dat we gaan uitkomen in een wereld die gedomineerd wordt 
door kritische informatie en dat we hier actief en betrokken vorm aan zullen gaan geven. Met dit 
magazine laten we u het begin van onze reis zien.

Wij wensen u veel inspiratie!

http://issuu.com/bctbv/docs/bct_infolutie_magazine_2015?e=0/13896009
http://issuu.com/bctbv/docs/bct_infolutie_magazine_2015?e=0/13896009


4 redenen waarom papieren post niet meer van deze tijd is 

De manier waarop in Nederland de post wordt bezorgd en verwerkt is sinds 1799, het jaar waarin de post 
in Nederland is genationaliseerd, behoorlijk veranderd. Dat laat deze infographic mooi zien. Feit is ook 
dat het postvolume  tot aan het begin van deze eeuw alleen maar is toegenomen. Aan deze groei is een 
aantal jaar geleden een einde gekomen. Tegenwoordig versturen we steeds minder papieren post -
PostNL noteerde over 2014 een volumedaling van bijna 11%- wat mede veroorzaakt wordt door 
toenemende vormen van elektronische communicatie zoals internetbankieren, e-mail en WhatsApp. 

Ondanks deze ontwikkeling blijven nog altijd veel mensen en organisaties vasthouden aan communicatie 
op papier. Het handmatig verwerken en verspreiden van papieren poststukken door de organisatie is 
vandaag de dag echter geen houdbare optie meer en staat in schril contrast met de digitaliseringslag die 
veel organisaties doorvoeren. 

Voordat een inkomend poststuk bij de juiste persoon op het bureau ligt, moet er namelijk heel wat mee 
gebeuren. Een inefficiënt proces met de nodige risico’s. Aan de hand van enkele, wellicht herkenbare 
voorbeelden, ziet u waarom het werken met papieren poststromen echt niet meer van deze tijd zou 
moeten zijn.

De risico’s van fysieke postverwerking

#1 Post raakt kwijt 
#2 Post komt niet op tijd aan 
#3 Post komt bij de verkeerde persoon aan 
#4 Vertrouwelijke post komt bij de verkeerde onder ogen

#1 Post raakt kwijt

Poststukken die een organisatie ontvangt, komen in veel gevallen centraal binnen op een postkamer of 
bij de receptie. Een ‘sorteercentrum’ van waaruit inkomende post verder in de organisatie wordt 
verspreid. Overzicht houden is vaak lastig omdat post naast papieren documenten ook als faxbericht  (ja, 
dat gebeurt nog steeds), e-mail, WhatsApp of webformulier binnenkomen. Het aantal inkomende 
documenten neemt alsmaar toe. De kans dat een papieren document kwijtraakt of niet compleet op de 
juiste bestemming binnen de organisatie terecht komt is hierdoor reëel aanwezig. Het enige wat dan 
bekend is, is dat een poststuk is ingetekend en ontvangen, maar waar het zich vervolgens binnen de 
organisatie bevindt, weet niemand. 

#2 Post komt niet op tijd aan

Post komt dus in grote aantallen op verschillende manieren een organisatie binnen. Het handmatig 
verwerken en verspreiden van vooral papieren post naar de juiste geadresseerde kost veel tijd en zorgt 
voor een vertraging in de afhandeling van het ontvangen poststuk. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om 
een aanvraag voor een vergunning of een opzegging die voor een bepaalde datum moet zijn ingediend, 
kan dit tot vervelende situaties leiden. 

http://blog.postnl.com/logistiek/de-geschiedenis-van-post-in-nederland/


Een reactie richting de klant laat hierdoor ook langer op zich wachten. In een tijd waarin veel organisaties er 
alles aan doen om de kwaliteit van hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, is juist een snellere 
en betere communicatie met klanten gewenst. 

#3 Post komt bij de verkeerde persoon aan

Het handmatig uitsorteren en verspreiden van de inkomende post is mensenwerk. En omdat mensen geen 
computers zijn, bestaat er altijd een kans dat poststukken niet direct op de juiste plek in de organisatie 
terecht komen. Zonder er direct erg in te hebben, liggen er documenten onbehandeld op iemands  bureau te 
wachten die eigenlijk voor een andere persoon zijn bestemd. Tegen de tijd dat deze persoon erachter komt 
dat het document niet voor hem of haar bestemd is en heeft uitgezocht voor wie of welke afdeling het wel 
bestemd is, zijn er vaak al dagen overheen gegaan. Het gevolg is dat er onnodig tijd verloren gaat en met 
een beetje pech zorgt dit voor irritaties op de werkvloer of nog erger: dat poststukken te laat aankomen bij de 
geadresseerde.

#4 Vertrouwelijke post komt bij de verkeerde onder ogen

Nog erger wordt het wanneer vertrouwelijke documenten bij de verkeerde onder ogen komen. En daar hoeft 
helemaal geen opzet bij te zijn! Een even onachtzame medewerker heeft niet direct in de gaten dat het om 
vertrouwelijk informatie gaat die eigenlijk bestemd is voor een collega die tegenover zit. Wat heeft iemand al 
gelezen en welke conclusies heeft deze persoon al getrokken voordat hij of zij tot besef komt dat deze 
informatie eigenlijk niet voor hem of haar bestemd is? Het is maar goed dat de afzender hier niet van op de 
hoogte is! Als een professionele en integere organisatie wilt u deze situaties natuurlijk uitsluiten.

Hoe zeer uw organisatie ook haar best doet, deze valkuilen zijn uiteindelijk onvermijdelijk. Voor veel 
organisaties is dit mede een aanleiding om definitief vaarwel te zeggen tegen papieren poststromen en om 
over te stappen op een gedigitaliseerd postverwerkingsproces. Met het inrichten van een digitale postkamer 
worden alle handmatige taken rondom de postverwerking (fysieke én digitale post) volledig geautomatiseerd. 
Het is daarmee een oplossing  om bovengenoemde risico’s voor een groot deel uit te sluiten. Heeft uw 
organisatie  al besloten afscheid te nemen van papieren post? Op onze productpagina leest u meer 
informatie over de Digitale Postkamer.

In het volgende blogartikel laten we u zien welke eigenschappen van een digitale postkamer 
belangrijk zijn en op wat voor manier ze bovenstaande risico’s uitsluiten. 

http://www.bct.nl/nl/oplossingen/datamanagement/digitale-postkamer


 

3FM

SERIOUS

REQUEST

2015



Met het Online Team van de Stichting Promotie Glazen Huis Heerlen doen we er alles aan om het 
Glazen Huis en alles wat hieromheen wordt georganiseerd in de regio te promoten. Een van de online 
communicatiemiddelen is de wekelijkse nieuwsbrief waarvoor ik de teksten schrijf, de beeldredactie 
verzorg en het externe bureau aanstuur. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor contentkalender, analytics 
en aansturing van het team. Hieronder een voorbeeld van de content voor de nieuwsbrief van week 48. 
Kijk hier voor de nieuwsbrief in de definitieve opmaak en in de huisstijl van de stichting.

KPI’s:
- Click to Open ratio en Click Through ratio (CTO en CTR).

3FM Serious Request Heerlen 
Ho ho ho, de inschrijving is geopend!

Tuurlijk hebben we het over dé Kerstmannenloop. Op 22 december kleurt het centrum van Heerlen weer 
helemaal rood met vele kerstmannen, -vrouwen en -kinderen. Lachen en veel plezier hebben is tijdens 
deze run het allerbelangrijkste. Een complete outfit krijg je er ook nog eens kado bij…! Doe ook gezellig 
mee en schrijf je meteen in.

Info en inschrijven

Sneeuwballen voor het Glazen Huis

SALE!!! Sneeuwballen voor slechts €1,00. Nu bij SnowWorld 
Landgraaf en Zoetermeer en zolang de voorraad strekt… Nee, 
we nemen je echt niet in de maling! Door sneeuwballen te 
verkopen draagt SnowWorld namelijk haar steentje (of eigenlijk is 
het sneeuwbal…) bij aan 3FM Serious Request. Koop je een 
sneeuwbal dan maak je bovendien kans op héle leuke prijzen. 
Bekijk dus snel deze unieke Actie van de Week!

Naar de Actie van de Week

Nieuwsbrief

http://www.srh15.nl
http://public.repper.nl/content/preview/a5ff9d430f8244089faaff647c416ecf
http://www.srh15.nl
http://public.repper.nl/content/preview/a5ff9d430f8244089faaff647c416ecf
http://srh15.nl/limburg-in-actie/kerstmannenloop-heerlen
https://kominactie.3fm.nl/actie/doneer-een-sneeuwbal-in-het-glazen-sneeuwballenhuis
http://srh15.nl/limburg-in-actie/kerstmannenloop-heerlen
https://kominactie.3fm.nl/actie/doneer-een-sneeuwbal-in-het-glazen-sneeuwballenhuis


 

Serious Art Veiling. We gaan nog even door….

Tijdens de drukbezochte Serious Art Veiling op 22 november zijn verschillende mooie kunstwerken al 
onder de hamer gegaan. De opbrengst tot nu toe: ruim €13.000,- ! Online gaan we nu nog even door. Tot 
30 november, 12.00 uur kun jij je kans grijpen en dat ene favoriete kunstwerk alsnog bemachtigen! 

Bieden online veiling

https://www.flickr.com/photos/seriousrequestheerlen2015/albums/72157661000792910
http://www.apple.com/nl
https://www.flickr.com/photos/seriousrequestheerlen2015/albums/72157661000792910
http://www.apple.com/nl


 

ZOOM.NL

2013 -2015



Website, nieuwsbrief 
én magazine
Voor Nederlands grootste fotografiemagazine, ZOOM.nl schrijf ik regelmatig productreviews en artikelen 
over fotografie die gepubliceerd worden op de website en in de nieuwsbrief. Het meest trots ben ik op een 
publicatie van een artikel in het magazine van april 2014. Dit artikel is daarna nog een keer doorgeplaatst  
in de in de Zomerspecial van 2015.

http://zoom.nl
http://zoom.nl/artikel/inspiratie/22499-geen-inspiratie-deze-5-opdrachten-helpen-je-op-gang.html
http://zoom.nl
http://zoom.nl/artikel/inspiratie/22499-geen-inspiratie-deze-5-opdrachten-helpen-je-op-gang.html

