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postnl biedt deeltijdwerk aan ongeveer 500 postbezorgers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Oktober 2011 ging 
in Ede een pilot van start. Met succes. De post in Ede, Renkum 
en Oosterbeek wordt nu bezorgd door mensen in de bijstand 
en mensen van het sw-bedrijf Permar.

deeltIJdwerK voor 
500 postBezorgers

de postzakken staan klaar voor de postbezorgers 
van permar op het depot in renkum.
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Het	is	dinsdagochtend	en	het	is	druk	in	het	depot	
van	PostNL	in	Renkum.	Om	half	elf	verzamelen	de	
postbezorgers	zich	er	om	hun	wijk	te	gaan	lopen.	Het	
is	een	klein	depot,	niet	groter	dan	drie	bij	tien	meter.	
En	het	is	er	gezellig,	de	postbezorgers	maken	grap-
pen	met	elkaar.	Maar	ze	zijn	vooral	druk	met	het	
pakken	van	hun	posttassen.	Die	staan	voor	hen	
klaar,	keurig	gesorteerd	op	postcode	en	aangeleverd	
door	PostNL.	Het	depot	wordt	helemaal	gerund	door	
medewerkers	van	het	sw-bedrijf	Permar.
Rick	Leeman	en	Jessica	Dekkers	van	Permar	leiden	
alles	in	goede	banen.	Ze	doen	de	planning	en	sturen	
de	postbezorgers	aan.	Daarvoor	zat	Rick	in	de	bij-
stand	en	werd	een	halfjaar	via	Permar	gedeta-
cheerd	als	postbezorger,	met	behoud	van	uitkering.	
Dat	beviel	zo	goed	van	beide	kanten,	dat	Permar	
hem	in	dienst	nam	als	meewerkend	voorman.

65 mensen
Renkum	is	niet	het	enige	depot	van	PostNL	dat	
helemaal	wordt	gerund	door	mensen	met	een	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	In	totaal	werken	er		
nu	vijfenzestig	mensen	via	Permar	in	Ede	en	
omstreken	als	postbezorger.	De	helft	daarvan	werkt	
met	behoud	van	bijstand,	de	andere	helft	is	gedeta-
cheerd	door	het	sw-bedrijf.	Permar	stuurt	zowel	de	
mensen	in	de	bijstand	als	de	sw-medewerkers	aan.

Oktober	2011	gingen	de	eerste	postbezorgers	van	
start.	Geert	Garritsen,	manager	arbeidsontwikkeling	
bij	Permar:	‘Sinds	februari	van	dit	jaar	bezorgen	we	
post	in	Ede	en	Renkum,	in	totaal	gaat	het	om	34	
wijken.	Daarmee	is	het	een	van	de	grootste	projecten	
in	Nederland.’	Tot	juni	2013	monitort	PostNL	
samen	met	Permar	of	de	beloofde	kwaliteit	gerea-
liseerd	wordt.	En	wat	blijkt?	De	medewerkers	van	
Permar	bezorgen	de	post	net	zo	goed	als	reguliere	
postbezorgers	in	dienst	bij	PostNL.
Trots	is	hij	op	het	traject.	‘Het	is	individueel	werk	
waar	mensen	door	groeien.	Het	is	goed	om	te	zien	
dat	mensen	van	het	sw-bedrijf	met	een	beetje		
extra	begeleiding	dit	werk	goed	kunnen	doen.		
Bij	Permar	staat	meer	en	meer	de	ontwikkeling		
van	mensen	centraal,	en	een	samenwerking	met	
een	commerciële	partij	als	PostNL	past	daarbij.	
Want,’	waarschuwt	hij,	‘je	kunt	mensen	wel	ontwik-
kelen,	maar	ontwikkel	ze	bij	voorkeur	naar	banen	
die	er	zijn.’

opstap naar werK
Voor	mensen	in	de	bijstand	is	werken	als	postbezor-
ger	een	mooie	opstap	naar	werk.	Ze	doen	werkritme	
op	en	zijn	fysiek	bezig	in	de	buitenlucht.	Mensen	
die	voorheen	thuis	op	de	bank	zaten,	zijn	nu	aan	de	
slag.	Daarnaast	begeleidt	Permar	hen	bij	het	zoeken	
naar	werk.	Zo	krijgen	ze	een	dagdeel	in	de	week	een	
sollicitatietraining	en	doen	ze	gespreksvaardigheden	
op.	Na	een	halfjaar	of	eerder	stromen	ze	uit	naar	
werk,	dat	is	het	doel.

reorganIsatIe
Het	is	de	bedoeling	dat	uiteindelijk	landelijk	zo’n		
500	postbezorgers	met	een	afstand	tot	de	arbeids-
markt	door	heel	Nederland	op	deze	manier	aan	de	slag	
gaan.	Want	PostNL	zit	midden	in	een	grote	reorgani-
satie.	Het	oude	vak	van	fulltime	postbode	zal	ver-
dwijnen	door	toegenomen	digitalisering	en	markt-
werking.	Daarvoor	werkt	PostNL	al	ruim	negen	jaar	
met	steeds	meer	parttime	postbezorgers.
Voor	deze	parttime	manier	van	werken	zijn	er	regel-
matig	nieuwe	mensen	nodig.	‘Kijk,	wij	hebben	500	
deeltijdbanen	van	vijftien	uur	per	week’,	vertelt	Ginel	
van	Weering,	Manager	Nieuwe	Personele	Concepten	
bij	PostNL.	‘Nee,	de	mensen	die	instromen	vanuit	de	
bijstand	bieden	we	in	beginsel	geen	vaste	contracten;	
het	is	een	re-integratieproject.	Bij	gebleken	geschikt-
heid	en	“wederzijds	verlangen”	nemen	we	mensen	
parttime	in	dienst.	Of	ze	stromen	door	naar	een	baan	
buiten	PostNL	waarin	ze	volledig	financieel	onafhan-
kelijk	zijn.	Vanuit	werk	is	het	gemakkelijker	sollicite-
ren	dan	vanuit	de	bijstand.’
De	hamvraag	is:	hoe	komt	PostNL	continu	aan	genoeg	
parttime	arbeidskrachten?	‘Sw-bedrijven	en	gemeen-
ten	zijn	voor	PostNL	belangrijke	instroomkanalen	
naast	onze	gewone	manier	van	werven	van	postbezor-
gers.	Zij	leveren	in	onderlinge	samenwerking	kwaliteit	
en	goed	personeel’,	vervolgt	Ginel.	‘PostNL	wil	op	deze	
manier	ook	arbeidsplaatsen	creëren	voor	medewerkers	
met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Dat	is	onderdeel	
van	het	sociale	beleid	–	onze	werkprocessen	lenen	zich	
er	ook	goed	voor.	En	met	de	deskundige	begeleiding	

‘Het	is		
individueel		
werk	waar		
mensen	door	
groeien.’
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van	het	sw-bedrijf	functioneren	deze	medewerkers	
uitstekend.	Die	begeleiding	van	het	sw-bedrijf	is		
cruciaal.	Zij	kunnen	dat	heel	goed,	het	is	hun	vak.’
Locus	is	voor	PostNL	de	“linking	pin”	voor	de		
ontsluiting	van	mensen	in	de	wwb.	‘Locus	zorgt	
ervoor	dat	we	goede	overkoepelende	afspraken	met	
gemeenten	en	sw-bedrijven	kunnen	maken.	Zo		
hoeven	we	niet	alle	gemeenten	afzonderlijk	te	
bedienen’,	aldus	Ginel.	‘Locus	verbindt	de	partijen	
inhoudelijk,	en	laat	hen	vervolgens	zelf	de	afspraken	
maken.	Heel	handig.’

uItstroom
Jessica	en	Rick	op	het	Renkumse	depot	hebben	
ondertussen	heel	andere	zaken	aan	hun	hoofd.	Zij	
zijn	dagelijks	eindverantwoordelijk	voor	het	bezor-
gen	van	de	post	in	Renkum.	Jessica:	‘Het	is	serieus	
werk,	je	moet	wel	van	de	mensen	op	aan	kunnen	
natuurlijk.	Soms	heb	je	er	mensen	tussen	zitten	die	
een	motivatieprobleem	hebben.	De	een	moet	je	dan	
direct	aanpakken,	bij	de	ander	bereik	je	meer	als	je	
wat	tactischer	bent.	Lacht:	‘Ja	ik	ben	wel	een	keer	
voor	“de	gestapo”	uitgemaakt.	Maar	ja,	mensen	
mogen	de	boel	niet	saboteren.’
Gelukkig	komt	dat	niet	vaak	voor,	vervolgt	ze.	
‘Wanneer	iemand	structureel	niet	komt	opdagen	
kan	hij	gekort	worden	op	zijn	bijstandsuitkering.	
Maar	dat	gebeurt	echt	alleen	in	extreme	gevallen.	
Als	het	echt	de	spuigaten	uitloopt,	vraag	ik	een	
driegesprek	aan	met	de	gemeente.	Die	beslist	dan	
of	er	gevolgen	zijn	voor	de	uitkering,	daar	gaat		
Permar	niet	over.	Het	is	een	spel,	wanneer	er	veel	
zieken	zijn,	dan	bellen	we	collega’s	die	vrij	zijn	om	
te	vragen	of	ze	extra	uren	willen	draaien.	Die	zijn	
dan	niet	altijd	even	happig,	maar	met	wat	overre-
dingskracht	lukt	het	meestal	wel.	Je	moet	de		
gulden	middenweg	bewandelen	en	redelijk	zijn		
–	ik	doe	veel	op	gevoel.
We	moeten	ze	hier	voorbereiden	op	regulier	werk,	
en	een	werkgever	verwacht	ook	een	flexibele	hou-
ding.	Dus	wij	ook.	Op	het	depot	in	Renkum	komen	
we	ook	niet	met	een	busje	naar	een	medewerker	toe	
als	deze	een	lekke	band	heeft.	We	hebben	ook	geen	
busje	hier.	Ja,	soms	belt	er	weleens	iemand	op	met	
de	mededeling	dat	ie	een	lekke	band	heeft.	“Dat	
wordt	dan	lopen”,	zeg	ik	dan.	Ik	kan	er	wel	heen	
gaan,	maar	dan	moet	ik	ook	teruglopen.’

uItstroom naar regulIer werK
De	laatste	tijd	stromen	de	mensen	in	de	bijstand	
minder	snel	uit	naar	regulier	werk	door	de	econo-
mische	crisis.	Jessica:	‘Ja,	dat	doet	wel	wat	met	de	
motivatie,	merk	ik.	Maar	de	succesverhalen	zijn	er	
nog	steeds,	en	dat	werkt	weer	heel	motiverend.	
Mensen	groeien	door	dit	werk;	je	wordt	hoe	dan	
ook	geactiveerd.	Als	ik	zie	hoe	mensen	hier	bin-
nenkomen	en	hoeveel	zelfverzekerder	ze	weer	
weggaan,	dan	is	dat	vaak	zo’n	verschil.	En	daar	
doe	je	het	voor.’	•



Sinds 2010 werkt leontien 
smaling (36) bij Permar.

‘Daarvoor	werkte	ik	als	bejaarden-
helpende	en	in	een	wasserette	’,	ver-
telt	ze.	‘Maar	werken	in	de	wasserette	
ging	niet	zo	goed.	De	werkdruk	was	
te	hoog.	Ik	moest	aantallen	halen,	
wasgoed	er	doorheen	draaien.	Bij	
Permar	kan	ik	op	mijn	eigen	tempo	
mijn	werk	doen.
Binnen	Permar	doe	ik	voornamelijk	
inpakwerkzaamheden:	inpakken,	
stickeren,	doosjes	vouwen.	Om	tien	
uur	heb	ik	pauze	en	om	half	elf	stap	
ik	op	de	fiets	en	ga	ik	naar	het	depot	
van	PostNL	in	Oosterbeek	of		
Renkum.	Vandaag	bezorg	ik	de	post	
in	de	Renkum.	Daar	staat	in	een	stel-
lage	mijn	posttas	klaar,	die	PostNL	
voor	me	heeft	ingepakt.	Die	haal	ik	
van	het	schap	en	doe	ik	in	mijn	fiets-
tas.	Om	vier	uur	ben	ik	klaar.	Maar	
op	vrijdag	ben	ik	al	in	een	uurtje	
klaar,	want	dan	is	er	veel	minder	post	
om	te	bezorgen.
Wat	ik	leuker	vind,	werken	binnen	
Permar	of	bij	PostNL?	Lacht:	‘Dat	
vraagt	iedereen.	Juist	de	combinatie	
is	leuk.	Als	ik	maar	lekker	met	mijn	
handen	kan	werken.	En	op	deze	
manier	is	mijn	werk	heel	afwisselend.	
Ik	ben	veel	buiten,	en	word	vaak	door	
mensen	op	een	leuke	manier	aange-
sproken.	Vaak	geven	mensen	me	
voorrang	in	het	verkeer	–	zelfs	een	
politieagent	liet	me	laatst	voor	gaan!	
Maar	ja,	fietsen	met	zo’n	zware	post-
tas,	dat	is	in	het	begin	ook	wel	even	
wennen,	hoor.
Als	ik	mijn	jas	van	PostNL	niet	draag	
en	in	een	winkel	kom	waar	ik	nor-
maal	de	post	bezorg,	dan	zeggen	ze:	
“Ben	je	vandaag	niet	in	dienst?	En	
wie	bezorgt	de	post	dan?”	Of	je	krijgt	
koffie	of	thee.	Soms	maak	je	ook	
minder	leuke	dingen	mee.	Vroeg	een	

‘zelFs een polItIeman 
lIet me voor gaan!’

kind	aan	me:	“Mag	ik	een	elastiek?”	
En	daarna:	“Wat	ben	jij	dik!”	Maar	
dat	laat	ik	van	me	afglijden;	ik	kan	er	
wel	tegen.	En	als	er	iets	is	dan	kan	ik	
altijd	naar	Permar	bellen.
Soms	zijn	er	brieven	verkeerd	gesor-
teerd,	die	gaan	dan	retour.	Of	is	de	
brievenbus	te	vol,	dan	gaan	ze	ook	
retour.	Vaak	spreken	mensen	me	aan	
met	de	vraag	of	ze	de	post	van	num-
mer	zoveel	en	zoveel	alvast	mogen.	
Nee,	zeg	ik	dan,	dat	mag	ik	niet	doen.	
Of	ik	bij	PosNL	in	dienst	zou	willen?	
Nee,	liever	niet.	Ik	wil	het	werk	in	
mijn	eigen	tempo	kunnen	doen.	Bij	
PostNL	staat	er	veel	druk	op,	ik	ben	
bang	dat	ik	dan	weer	in	de	fout	ga.	
Als	ik	nu	langer	bezig	ben,	krijg	ik	
gewoon	mijn	loon.’•
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Je zIet mensen 
de sprong 
maKen
Eenentwintig	mensen	met	een	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt	startten	in	2012	als	postbezorger	bij	
PostNL	in	de	Renkum.	Veertien	daarvan	zijn	onder-
tussen	uitgestroomd	naar	werk,	zeven	binnen	en	
zeven	buiten	PostNL.	‘Je	ziet	mensen	de	sprong	
maken’,	aldus	Pieter	van	Lent,	wethouder	en	loco-
burgemeester	in	Renkum	en	tevens	vice-voorzitter	
van	Permar.	‘Het	is	mooi	om	te	zien	dat	veel	mensen	
in	de	bijstand	door	een	tijdje	met	begeleiding	te		
werken	als	postbezorger	klaar	zijn	om	de	stap	naar	
regulier	werk	te	zetten.’

De	Renkumse	wethouder	ziet	het	als	een	verplichting	
om	mensen	structureel	aan	het	werk	te	helpen.	‘En	
ook	als	dat	niet	direct	lukt,	dan	stijgen	de	meeste	
deelnemers	aan	het	traject	tredes	op	de	arbeids-
marktladder.	Ze	doen	arbeidsritme	op	en	werken	in	
een	team	van	collega’s.	Het	gaat	om	mensen	met	een	
overbrugbare	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	die	net	
dat	extra	zetje	nodig	hebben	om	bij	een	reguliere	
werkgever	aan	de	slag	te	kunnen.	Als	postbezorger	
doen	ze	nuttig	werk	waar	ze	vaak	apetrots	op	zijn:		
ze	horen	er	echt	bij	en	leren	op	eigen	benen	staan.’

‘Als	wethouder	kijk	ik	vooral	naar	de	maatschappe-
lijke	winst’,	vervolgt	hij.	‘Werkervaring	opdoen	als	
postbezorger	biedt	kansen	voor	mensen	met	een	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Iedere	gemeente	maakt	
natuurlijk	haar	eigen	afweging	daarin.	Het	is	een	
mooie	kans	voor	deze	doelgroep,	die	Renkum	in	
ieder	geval	met	beide	handen	aangrijpt.’•

wethouder  
pieter van lent

Acht jaar zit mientje gerrits 
(35) in de bijstand, maar 
maandag begint ze een  
nieuwe baan in de verzorging. 
‘Best	spannend’,	vindt	ze.	In	die	acht	
jaar	heeft	Mientje	zeker	niet	stil		
gezeten.	‘Ik	heb	altijd	vrijwilligers-
werk	naast	mijn	uitkering	gedaan’,	
vertelt	ze.
‘Zoals	helpen	in	een	peuterspeelzaal	
en	als	overblijfmoeder.	Toen	dat	
ophield	ben	ik	naar	de	gemeente	
gestapt.	Zij	boden	mij	dit	werk	aan	
bij	PostNL,	met	behoud	van	uitke-
ring.	Het	is	parttime	werk	en	perfect	
te	combineren	met	mijn	kinderen.	Ik	
heb	drie	kinderen,	een	van	14	en	een	
tweeling	van	11.	Ik	kan	ze	naar	school	
brengen,	thuis	een	beetje	opruimen	
en	daarna	een	de	slag.	Om	half	elf	
meld	ik	me	op	het	depot.
Ik	was	een	van	de	eerste	bezorgers	
die	via	Permar	aan	de	slag	ging	als	
postbezorger,	en	werd	ingewerkt	door	
een	postbode	die	ontslagen	zou		
worden.	Dat	was	wel	een	beetje	gek,	
ja.	Maar	deze	man	was	aan	het	einde	
van	zijn	loopbaan	en	had	er	niet	zo’n	
moeite	mee.
Het	is	heerlijk	om	zo	in	de	buiten-
lucht	te	werken.	Een	ander	pluspunt:	
ik	kan	alles	in	mijn	eigen	tijd	doen.	
Mensen	hebben	ook	vaak	een	vrien-
delijk	woord	voor	je.	Ik	voel	me	vrij	



en	ben	er	weer	op	tijd	voor	mijn		
kinderen.	Ook	onderling	is	het	leuk	
met	mijn	collega’s,	iedereen	heeft	zijn	
eigen	verhaal.	Maar	iedereen	is	
gelijk,	of	iemand	nu	een	uitkering	
heeft	of	via	het	sw-bedrijf	als	post-
bezorger	werkt.
Op	woensdag	kreeg	ik	tot	nu	toe	een	
sollicitatietraining	bij	Permar.	Daar	
heb	ik	veel	aan	gehad,	ze	denken	en	
zoeken	daar	gericht	met	je	mee	–	
heel	prettig.	De	bedoeling	is	ook	dat	
je	na	een	halfjaar	doorstroomt	naar	
een	gewone	baan.	En	dat	is	nu	dus	
gelukt!
Maandag	begin	ik	met	een	nieuwe	
baan	in	de	zorg,	als	verzorgende.		
Ik	had	al	eerder	een	baan	gevonden,	
maar	die	ging	op	het	laatste	moment	
niet	door.	Het	grappige	is	dat	deze	
nieuwe	baan	precies	aansluit	op	mijn	
opleiding,	ik	heb	vroeger	namelijk	
LTS	Verzorging	gedaan.	Het	is	ook	
weer	parttime	werk,	dus	ik	blijf	wel	
op	oproep	werken	als	postbezorger.	
Ja,	ik	vind	het	werk	hier	echt	leuk.’•

‘IK voel me vrIJ’


