
Bronnenboek
Officemanagement



COLOFON

Uitgeverij:

Auteur(s):
Inhoudelijke redactie:

Titel:

ISBN:

Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Cornelie de Ruiter
Edu’Actief b.v.

Bronnenboek
Officemanagement
978 90 3725 512 6

Eerste druk / eerste oplage
© Edu’Actief b.v. 2019

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden,
kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoud

Bronnenboek Officemanagement
Zakelijk telefoneren .................................................................................................. 41.3
Bezoekers ontvangen ................................................................................................ 51.6
Omgaan met emoties van de ander ......................................................................... 81.16
Social media ............................................................................................................ 101.17
Uitgaande post verzendklaar maken ..................................................................... 121.22
Speciale post versturen .......................................................................................... 151.24
Secretariële informatiebronnen ............................................................................. 171.27
Een zakelijke bijeenkomst ...................................................................................... 181.29
Notuleren ................................................................................................................. 201.30
Een elevatorpitch .................................................................................................... 253.12
Agendabeheer ......................................................................................................... 2810.1
Agendabeheer in MS Outlook ................................................................................. 3110.2
Samenvatten ........................................................................................................... 3710.3
Spelling .................................................................................................................... 3810.4
Teksten redigeren ................................................................................................... 4110.5
Gebruik en opmaak van een flyer ........................................................................... 4310.6
Bijeenkomst organiseren ........................................................................................ 4410.7
Een uitnodiging maken ........................................................................................... 4710.8
De bijeenkomst promoten ...................................................................................... 4910.9
Vloggen .................................................................................................................... 5110.10
Budget en begroting ............................................................................................... 5210.11
Post ......................................................................................................................... 5310.12
Omgaan met boze bezoekers en klachten ............................................................. 6010.13
Bezoekers klantvriendelijk te woord staan ........................................................... 6210.14
Bezoekers ontvangen in het Engels ....................................................................... 6510.15
Bezoekersregistratie ............................................................................................... 6610.16
Internationale zakelijke etiquette .......................................................................... 6810.17
Aan- en afwezigheidsregistratie ............................................................................. 7110.18
Ziekteverzuim ......................................................................................................... 7410.19
Vakantiedagen ......................................................................................................... 7610.20
Urenregistratie ........................................................................................................ 7710.21
Facturen ................................................................................................................... 7810.22
Facturen controleren .............................................................................................. 8010.23
Btw berekenen ........................................................................................................ 8210.24
Declaraties ............................................................................................................... 8310.25
Spellingsweetjes ...................................................................................................... 8410.26
Werkwoorden vervoegen ........................................................................................ 8710.27

3Bronnenboek Officemanagement



1.3 Zakelijk telefoneren

Telefoneren is niet moeilijk. Voor privégesprekken zijn geen regels. Je gebruikt de taal
informeel. Informeel taalgebruik wil zeggen dat je taal gebruikt zoals je gewend bent
met familie of vrienden. lnformeel taalgebruik lijkt het meest op spreektaal.

REGELS
Voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken zijn wel regels. Bij zakelijk telefoneren
hanteer je formeel taalgebruik: je gebruikt bijvoorbeeld 'u' en je let erop dat je nette
woorden gebruikt. Het lijkt vooral op schrijftaal. Je spreekt beleefd en duidelijk. Je maakt
hele zinnen en gebruikt geen stopwoordjes. Als je iets niet weet, mag je er best over
nadenken. Dan zeg je: 'Daar kom ik nog op terug.' Praat tijdens het telefoneren nooit met
kauwgum in je mond. Luister goed naar wat de ander vertelt. Veel bedrijven hebben vaste
afspraken over 'de meldtekst'. Dit is de tekst die je gebruikt als je de telefoon opneemt.

Telefoneren met een glimlach.

Voor een zakelijk telefoongesprek hanteer je in elk geval de volgende regels:
• Start met een correcte begroeting, bijvoorbeeld 'Goedemorgen' of 'Goedemiddag'.
• Noem daarna de naam van je bedrijf, gevolgd door je eigen naam.
• Noteer de naam van de beller.
• Vraag wat je voor de ander kunt betekenen.
• Herhaal de boodschap of geef een samenvatting.
• Eindig met een correcte groet, bijvoorbeeld 'Bedankt voor het bellen, fijne dag'.

Bedrijven gebruiken ook beeldgesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij je de persoon met
wie je spreekt ook kunt zien en andersom. Denk hierbij aan een Skype- of FaceTime-gesprek.
Dit is handig als mensen ver van elkaar weg zijn, bijvoorbeeld in twee verschillende Ianden.
Zo besparen ze veel reistijd en reiskosten. Bij een beeldgesprek moet je ook letten op de
non-verbale communicatie. Denk aan een verzorgd uiterlijk, vriendelijk kijken en rechtop
zitten.

4 Bronnenboek Officemanagement



1.6 Bezoekers ontvangen

Op je werk krijg je te maken met het ontvangen van bezoekers. Vooral als je op de receptie
werkt of als baliemedewerker: iedere bezoeker komt dan eerst bij jou. Deze bezoekers
kunnen mensen zijn die je verwacht, maar ook mensen die je niet verwacht. Als
baliemedewerker of als receptionist speel jij een belangrijke rol in hoe mensen over jouw
bedrijf denken. Wanneer jij als receptionist bezoekers vriendelijk ontvangt, geef jij hun het
gevoel welkom te zijn. Dat vinden bezoekers prettig. Ze denken dan positief over de
ontvangst, en dat is een stukje van het bedrijf. Zo bepaal jij als receptionist voor een deel
het gezicht van het bedrijf.

GEPLAND EN ONGEPLAND BEZOEK
Bezoekers van wie je weet dat ze komen, noem je gepland bezoek. Deze mensen hebben
namelijk een afspraak gemaakt met een collega. Op gepland bezoek kun je je voorbereiden.

GEPLAND EN ONGEPLAND BEZOEK
Je kunt alvast de volgende gegevens verzamelen:
• Wie is de bezoeker?
• Namens welk bedrijf komt hij?
• Wat is zijn functie?
• Komt hij alleen of met meerdere personen?
• Voor wie komt hij?
• Met welk doel komt hij?
• Hoe laat is de afspraak?
• Heeft de bezoeker nog informatie nodig?

Als je deze informatie hebt, ga je de bezoeker op een gastvrije manier ontvangen, hem met
zijn naam aanspreken, hem verzoeken even plaats te nemen en hem van drinken voorzien.
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Bezoekers van wie je niet weet dat ze komen, noem je ongepland bezoek. Deze mensen
hebben geen afspraak. Als receptionist weet jij niet wie wanneer binnenkomt. Op ongepland
of onverwacht bezoek kun je je niet voorbereiden.

Je kunt ook de nodige informatie achterhalen als je de bezoeker nooit eerder gezien hebt.
Je vraagt hem naar de reden voor zijn komst. Voor onverwacht bezoek kan niet altijd direct
tijd vrij worden gemaakt. Dat hangt af van de reden voor zijn komst, van de mate van spoed
en van de vraag of degene voor wie het bezoek komt tijd heeft en/of aanwezig is. Zo niet,
dan zul je de onverwachte bezoeker kunnen vragen om direct een afspraak in te plannen.
Je kunt er wel rekening mee houden dat er elk moment een ongeplande bezoeker kan
komen. Als bedrijf maak je dan een goede indruk.

Bij het ontvangen van al deze bezoekers is een aantal punten belangrijk:
• Zorg voor een representatief uiterlijk.
• Wees vriendelijk en beleefd.
• Stel de juiste vragen.
• Zorg voor een prettige wachttijd en ontvangstruimte.
• Registreer de bezoeker op de bezoekerslijst.

Een onverzorgde ontvangstruimte. Een verzorgde ontvangstruimte.

ZORG VOOR EEN REPRESENTATIEF UITERLIJK
Een representatief uiterlijk betekent dat je er netjes en correct uitziet. Dat wil zeggen:
• Je hebt schone en verzorgde haren.
• Je haren zitten goed in model.
• Je gebit ziet er verzorgd uit.
• Je hebt een frisse adem (en hebt voor de zekerheid pepermuntjes bij je).
• Je gezicht ziet er verzorgd uit. Voor mannen betekent dit een geschoren gezicht. Dat

ziet er netter uit dan wanneer je rondloopt met een stoppelbaard van een paar dagen.
Voor vrouwen betekent een verzorgd gezicht: gebruik niet te veel make-up. Een beetje
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make-up is geen probleem, maar overdrijf het niet. Controleer ook of je make-up niet
is uitgelopen.

• Je hebt schone kleren zonder vlekken of gaten aan.
• Kleed je verzorgd, passend bij de huisstijl van je bedrijf. Er is een verschil tussen kleren

die je in je vrije tijd draagt en kleren die je op je werk draagt. In steeds meer beroepen
is er aparte bedrijfskleding. Hierdoor is personeel herkenbaar.

• Je handen en nagels zien er netjes en schoon uit. Dit betekent dat je schoongewassen
handen hebt. Je nagels zijn netjes geknipt of gevijld en er mag geen vuil onder je nagels
te zien zijn. Nagellak mag natuurlijk, maar houd het beschaafd.

• Je zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. Dit betekent dat je ervoor zorgt dat je
schoon en netjes bent. Je wast jezelf dus goed. En je let erop dat je niet naar zweet
ruikt. Lekker ruiken is belangrijk. Maar als je te veel deodorant en/of parfum gebruikt,
kunnen sommige mensen daar last van hebben.

WEES VRIENDELIJK EN BELEEFD
Als de bezoeker binnen is, groet je hem vriendelijk en beleefd. Je Iaat zien dat je vriendelijk
bent door te glimlachen naar je bezoek. En door op een hartelijke manier tegen je bezoek
te praten. Beleefd zijn betekent dat je je bezoek aanspreekt met 'u' en met ‘meneer’ of
‘mevrouw’. Een voorbeeld van een vriendelijke en beleefde begroeting tegen een
vrouwelijke bezoeker die je niet kent, is: 'Goedemiddag, mevrouw. Wat kan ik voor u doen?'

STEL DE JUISTE VRAGEN
Voor de receptionist is het belangrijk om te weten:
• wat de naam van de bezoeker is
• met wie de bezoeker een afspraak heeft of voor wie hij komt
• wat de reden voor zijn bezoek is.

Komt de bezoeker bijvoorbeeld langs om een storing in het kopieerapparaat op te lossen,
dan vraag je hem eerst met wie hij de afspraak heeft en je belt die collega om te informeren
dat de monteur er is. Jouw collega kan jou vragen of jij de monteur de weg wilt wijzen.
Dan vraag je aan de monteur of hij weet waar het kopieerapparaat staat. Je vraagt hem
of hij extra informatie over de storing nodig heeft. Misschien wil hij de handleiding van het
kopieerapparaat bekijken. Heb je antwoord op je vragen gekregen, bepaal dan jouw
vervolgacties. Dit betekent dat je de informatie van jouw bezoeker actief gaat gebruiken.

ZORG VOOR EEN PRETTIGE ONTVANGSTRUIMTE
De ontvangstruimte is de plek waar je bezoekers ontvangt. Het is belangrijk dat deze
ruimte schoon en opgeruimd is. Dat geeft een goede indruk. Een plant of bosje bloemen
kan een ontvangstruimte gezelliger maken.
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Het kan zijn dat een bezoeker even moet wachten, bijvoorbeeld als hij te vroeg is voor de
afspraak. Dan is het fijn als de bezoeker iets te lezen heeft. Zorg er dus voor dat kranten,
tijdschriften of folders aanwezig zijn in de ontvangstruimte. Tot slot is het prettig voor de
bezoeker als je hem een kopje koffie of thee aanbiedt. Hoe aangenamer de bezoeker zich
voelt, hoe korter het wachten voor hem lijkt.

REGISTREER DE BEZOEKER OP DE BEZOEKERSLIJST
Bedrijven noteren iedere bezoeker die langskomt op een lijst. Zo registreert het bedrijf wie
er allemaal in het gebouw zijn. Registreren is het vastleggen van gegevens. In dit geval
gaat het om het vastleggen of noteren van de naam van de bezoeker op de bezoekerslijst.
Dit noem je ook wel het inschrijven van de bezoeker. Deze lijst noem je een bezoekerslijst.
Een bezoekerslijst is een lijst waarop alle namen staan van bezoekers die in het bedrijf zijn
of zijn geweest.
Ook als de bezoeker het bedrijf weer verlaat, houd je dit bij op de lijst. Dit heet het
uitschrijven van de bezoeker. De bezoekerslijst maak je elke dag opnieuw. Deze lijst is
heel belangrijk voor de veiligheid. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, kan de brandweer
daarmee controleren of iedereen uit het gebouw en veilig is.

1.16 Omgaan met emoties van de ander

Je broertje is chagrijnig, je zus loopt de hele dag zingend door het huis. En je vader zegt
helemaal niets terug als jij hem wat vraagt. Dit zijn allemaal situaties die in elke thuissituatie
kunnen voorkomen. Er zijn vaardigheden die jou hierbij kunnen helpen.
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EMOTIES IN HET GESPREK
In een gesprek zit altijd een emotie. Het is belangrijk dat je niet alleen luistert naar de
woorden, maar ook zoekt naar de emotie die eronder zit. Daardoor begrijp je beter waarom
iemand op een bepaalde manier reageert. Let op de non-verbale communicatie, dat
helpt jou om de emotie te ontdekken. Met een positieve emotie, zoals blij, gelukkig of
tevreden, kun je vaak makkelijk omgaan.

Emotie in een gesprek. Let op non-verbale emoties.

NEGATIEVE EMOTIES
Het is moeilijk om met een negatieve emotie (bang, bedroefd, boos) om te gaan. Dit heeft
verschillende oorzaken:
• We willen allemaal graag dat de ander zich goed voelt, omdat een positieve sfeer fijner

is. We zeggen dan zoiets als: 'Maak je niet druk, het komt vanzelf goed.' Deze reactie is
niet goed, want die geeft geen ruimte aan de emotie van de ander.

• Soms is het moeilijk om erachter te komen welke emotie precies speelt. Je broer zegt
bijvoorbeeld 'Fijn dat mijn verkering uit is', maar is ondertussen toch echt verdrietig.
Let dus goed op de non-verbale communicatie om achter de emotie te komen.

• Een negatieve emotie wordt soms afgereageerd op iemand die er niets mee te maken
heeft. Bijvoorbeeld: jij krijgt een snauw van je zus, omdat zij boos is op je vader.

• Iedereen reageert verschillend. Je moet veel ervaring hebben om goed op een emotie
te kunnen reageren. Bijvoorbeeld: je kunt huilen van verdriet, van ontroering, van
blijdschap of van woede.

GOED REAGEREN OP EMOTIES
Pas de volgende vier stappen toe bij het omgaan met emoties van een ander:
1. Benoem de emotie, bijvoorbeeld: 'Klopt het dat je boos bent?'
2. Accepteer de emotie door te luisteren naar het verhaal. Je geeft geen mening of oordeel.

Dit betekent dat de emotie er mag zijn. De ander hoeft niet iets anders te voelen.
3. Stimuleer de ander om zijn verhaal te doen. Je kunt een paar vragen stellen.
4. Toon begrip voor de emotie.
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Elke emotie mag er zijn, maar dat geldt niet voor elke vorm van gedrag. Als iemand
bijvoorbeeld uit boosheid gaat slaan, hoef je dat niet te accepteren.

EMPATHISCH ZIJN
Soms snap je niet waarom mensen zo emotioneel zijn om iets kleins. Bijvoorbeeld: je
moeder is helemaal van streek omdat ze haar telefoon thuis heeft laten liggen. Jij denkt:
wat maakt het uit, je mag de telefoon toch niet gebruiken tijdens het autorijden! Het helpt
dan als je je inleeft in de situatie en in de gevoelens van de ander. Hoe zou jij je voelen als
jou dat overkwam? Is er iets wat je over het hoofd ziet waardoor die ander zo reageert?
Misschien verwachtte ze wel een belangrijk telefoontje. Misschien baalt ze omdat ze de
laatste tijd zoveel vergeet. Misschien is ze gestrest door haar werk. Als je dat kunt invoelen,
ben je meelevend en toon je begrip. Dit heet empathisch zijn. Je hebt empathie nodig om
stap 2 ('accepteer de emotie') goed te kunnen uitvoeren.

Soms kun je ook té empathisch zijn: je neemt de problemen van een ander mee naar huis.
Dat is niet gezond, omdat je er dan bijvoorbeeld slecht van slaapt of er te veel over piekert.
Als je weet dat je dingen niet kunt veranderen, kun je het loslaten. Je kunt je dan richten
op de dingen waarmee je de ander wel kunt helpen.

1.17 Social media

SOCIAL MEDIA
Social media is een verzamelnaam voor websites en apps waarmee je informatie kunt
delen met andere gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan tekstberichten, foto’s of video’s.
Misschien heb je wel een profiel op Facebook. En waarschijnlijk gebruik je elke dag wel
eens Snapchat.

Logo’s van socialmediakanalen.

VOORDELEN EN NADELEN
Het gebruik van social media heeft voordelen. Met social media kun je snel en in één keer
een grote groep mensen bereiken. Niet alleen voor jou maar ook voor bedrijven is dat
handig. Het gebruik van social media is in de meeste gevallen gratis.
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Het gebruik van social media heeft echter ook enkele nadelen. Wanneer een bedrijf negatief
in het nieuws komt, kan een bericht op social media zich razendsnel verspreiden. Dit kan
reputatieschade tot gevolg hebben. Ook kost het onderhouden van social media veel
arbeidstijd en daarmee geld.

PRIVACY
Wanneer je zelf informatie op social media plaatst, bedenk dan goed met wie je die deelt.
Onthoud dat je altijd een risico loopt wanneer je informatie openbaar plaatst. Controleer
daarom altijd de privacy-instellingen van de social media die je gebruikt. Meestal zijn deze
standaard zo ingesteld dat jouw informatie openbaar, dus met iedereen, gedeeld wordt.
Door deze instellingen aan te passen bepaal je zelf met wie je wat deelt. En dat geeft een
veilig gevoel.

BEDRIJVEN EN SOCIAL MEDIA
Bedrijven maken om verschillende redenen en op verschillende manieren gebruik van
social media.

Webcare
Bedrijven gebruiken social media om vragen of klachten van klanten te beantwoorden.
Deze vorm van service noem je webcare. Ze gebruiken webcare ook om reputatieschade
te voorkomen. Medewerkers van de afdeling webcare houden in de gaten wat op internet
over het bedrijf geschreven wordt. Als een klant een klacht op Twitter uit, kan het bedrijf
hierop meteen reageren. Hierdoor blijft de schade in de meeste gevallen beperkt.

YouTube
YouTube wordt ingezet in socialmediamarketing. Dit zorgt ervoor dat klanten het bedrijf
kennen, aardig (of leuk) vinden en vertrouwen. Een bedrijf kan op YouTube regelmatig
filmpjes plaatsen met handige tips over een bepaald product. Gebruikers van dit product
zullen die graag bekijken. De kans is groot dat ze daardoor een positief beeld van dat merk
of product krijgen.

Bekendheid kun je ook krijgen door een filmpje te maken dat ‘viraal’ (of ‘viral’) gaat. Dat
zijn filmpjes die door miljoenen gebruikers bekeken worden. Ze worden veelvuldig gedeeld
en geliked. Er zijn veel voorbeelden van:
• de Coca-Cola-automaat waaruit van alles komt
• de schapen die voorzien van Samsung-ledverlichting in het donker door honden

bijeengedreven worden en allerlei dingen uitbeelden
• de oma’s die samen Douwe Egberts-koffie drinken en allerlei hippe turbotaal uiten.
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Twitter
Twitter is een medium om berichten te plaatsen over bepaalde onderwerpen of
evenementen. Vooral als een bedrijf sponsor is van een groot evenement, kan daarover
uitgebreid getweet worden. Zo komt de naam van het bedrijf steeds langs en krijgt het
voor de liefhebbers van zo’n evenement een positieve klank.

Facebook
Naast een ‘gewone’ website hebben bedrijven vaak een Facebookpagina. Via deze pagina
communiceren zij met hun klanten of andere belanghebbenden.

Pinterest
Pinterest is een digitaal prikbord. De kracht van Pinterest is dat iets wat door een bedrijf
geplaatst wordt door vele anderen ‘gepind’ wordt. En dus overal terug te vinden is.

1.22 Uitgaande post verzendklaar maken

Ieder bedrijf krijgt dagelijks te maken met een grote hoeveelheid uitgaande post. Deze
post moet gesorteerd, geregistreerd en verzonden worden.

SORTEREN
Uitgaande post kun je op verschillende manieren sorteren. Bijvoorbeeld op grootte, gewicht,
manier van verzenden of postcode.

REGISTREREN
De uitgaande post registreer je, net als de ingekomen post, in een brievenboek. Op die
manier weet je altijd wie je wanneer een brief of pakket hebt gestuurd. In het brievenboek
zet je de volgende gegevens:
• het volgnummer
• de verzenddatum
• de naam van de afzender
• de naam van de ontvanger
• het onderwerp
• aan wie je eventueel een kopie stuurt.

Uitgaande post.
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UITGAANDE POST CONTROLEREN
Let bij het versturen van post op de volgende dingen:
• Is de brief ondertekend?
• Heb je kopieën gemaakt?
• Heb je alle bijlagen toegevoegd?
• Heb je de brief geregistreerd in het brievenboek?

Als je een vensterenvelop gebruikt, controleer dan ook altijd of het adres wel zichtbaar is.

VERZENDEN
Er zijn in Nederland verschillende postbedrijven. De twee grootste zijn PostNL en Sandd.
Het betalen voor de verzending van poststukken noem je frankeren. De kosten voor het
versturen van post noem je portokosten. Portokosten zijn afhankelijk van:
• het gewicht van het poststuk
• de afmeting van het poststuk
• de bestemming
• de gewenste bezorgsnelheid
• eventuele aanvullende diensten, bijvoorbeeld aantekenen, verzekeren, rembours.

Als je zeker wilt weten dat het poststuk bij de juiste persoon terechtkomt, verstuur je het
aangetekend. De geadresseerde moet tekenen voor ontvangst van het poststuk. De
verzendkosten van aangetekende post zijn wel hoger.

Als je iets waardevols verstuurt, kun je het poststuk het beste verzekeren. Als het poststuk
tijdens de verzending beschadigt of kwijtraakt, krijg je een vergoeding van het postbedrijf.

Je kunt een poststuk of pakket ook onder rembours versturen. Meestal gaat het dan om
een bestelling. In dat geval moet de geadresseerde een aan de afzender verschuldigd
bedrag betalen aan de postbode. Deze manier van verzenden komen we steeds minder
vaak tegen. Bestellingen via internet worden tegenwoordig meestal via iDEAL betaald.

FRANKEREN
Voor het frankeren van post kun je postzegels gebruiken. Omdat bedrijven meestal veel
post versturen, gebruiken zij een frankeermachine. De frankeermachine zet een stempel
in plaats van een postzegel.

Je kunt grote hoeveelheden post frankeren met een port-betaald-stempel. Om dit te
mogen gebruiken moet het bedrijf waar je werkt een contract hebben met het postbedrijf.
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Frankeermachine. Port betaald-stempel.

Let op! voor het sturen van post naar een antwoordnummer hoef je geen portokosten te
betalen.

TRACK & TRACE
Tegenwoordig wordt steeds meer via internet besteld. Bijvoorbeeld bij een webshop.
Webshops versturen veel pakketten per dag. De pakketten worden door het postbedrijf
geregistreerd en voorzien van een barcode. Deze barcode wordt bij elke stap van het
verzendproces gescand. Op die manier weet het postbedrijf precies waar een pakket is.
De ontvanger kan dit ook zien als hij een track & trace-nummer heeft. Hij kan met dit
nummer inloggen op een speciale webpagina van het postbedrijf. Daarop wordt precies
weergegeven waar het pakket op dat moment is. Ook kan de ontvanger zien hoe laat het
ongeveer bezorgd wordt.

Barcode.

Omdat dit allemaal automatisch gaat, heb je hier als medewerker niet mee te maken. De
enige keer dat je ermee te maken krijgt, is als er iets misgaat. Een klant kan bellen of mailen
met de vraag waar zijn bestelling blijft. Je hebt dan het track & trace-nummer nodig om
uit te zoeken waar het pakket is gebleven. Je kunt dan controleren of het inderdaad niet
afgeleverd is. Meestal volstaat het dan om de klant te vertellen hoe hij het track &
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