
Reactie PostNL op vragen van Kassa.  

[Tekst in blauw is reactie van PostNL] 

De decemberdrukte staat voor de deur, in hoeverre verwacht PostNL dit aan te kunnen? 

                Wat doet PostNL om dit te verzekeren?  

                Welk advies geeft PostNL aan consumenten om de druk op de bezorgers te verminderen? 

 

In dit bericht lees je meer over de voorbereidingen die we hebben getroffen om de drukte aan te 

kunnen en hoe consumenten webshops en bezorgdiensten een handje kunnen helpen. 

 

Tijdens corona is er het een-en-ander veranderd rondom de levering. Welke maatregelen treft 

PostNL? 

                Hoe zit dit specifiek bij de bezorging van het pakket?  

                In hoeverre leidt dit tot extra werkdruk voor de bezorgers? 

 

Veiligheid en gezonde werkomstandigheden staan voorop. We bezorgen (weer) contactloos en 

houden 1,5 meter afstand. De bezorger zet je pakket daarom voor de deur neer. Als er getekend 

moet worden voor ontvangst, doet de bezorger dat zelf door de laatste 3 tekens van het 

identiteitsbewijs van de ontvanger in te voeren op zijn handheld. Dit heeft geen impact op de 

werkdruk, waarvoor te alle tijde geldt dat als de werkdruk te hoog is we samen naar oplossingen 

zoeken. Zo worden de routes van bezorgers regelmatig aangepast en extra routes aangemaakt zodat 

het aantal te bezorgen pakketten in een normale werkdag blijft passen. 

 

Kassa ontvangt diverse signalen dat consumenten aangeven dat het pakket voor de deur is gezet of 

zelfs in de hal van het appartementencomplex. Hoe verklaart u dat?  

Wat doet PostNL om dit soort situaties te voorkomen? Vooral als straks de werkdruk voor 

pakketbezorgers hoger wordt door de decemberdrukte. 

                Wat raad PostNL consumenten aan als hen dit is overkomen?  

 

Stel dat er toch een situatie ontstaat waarin het pakket voor de deur is gezet en waarbij het pakket 

vervolgens is gestolen, wat biedt PostNL de consument aan?  

 

Dat is niet de bedoeling en is ook niet conform onze werkwijze. Als dit gebeurt, horen we het graag 

zodat we er werk van kunnen maken. Daarom heeft PostNL een klantenservice die dagelijks 

consumenten telefonisch en online helpt. Het is dus belangrijk dat mensen bij ons melding maken 

van dingen die er misgaan want alleen zo kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.postnl.nl%2Fover-postnl%2Fpers-nieuws%2Fnieuws%2F2021%2Fsint-in-aantocht-postnl-in-startblokken-voor-feestdagendrukte.html&data=04%7C01%7C%7Cfb81363bf6b94febd7f608d9adcc2bd7%7C0cf1e6d5596c4579b6febdae3a63c19f%7C0%7C0%7C637731914676792491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iOo6Vu5qfJotqELo0HgYAe%2FeJhc7pHQTEFKEGF%2BSf1Q%3D&reserved=0


Reactie DPD op vragen van Kassa 

 

De decemberdrukte staat voor de deur, in hoeverre verwacht DPD dit aan te kunnen? 

Wat doet DPD om dit te verzekeren?  

 

De piekperiode is dit jaar heel onvoorspelbaar. In tegenstelling tot vorig jaar, waarin het duidelijk was 

dat we vanaf Black Friday een hele drukke periode in gingen, ligt het dit jaar anders. In de hele e-

commerce keten zien we dat er een grote onzekerheid is over levertijden van producten, met name uit 

het verre oosten. 

 

Wij zijn ingesteld op een grote piekperiode, maar houden er ook rekening mee dat de piek dit jaar 

grilliger verloopt. Met grote volumes aan pakketten als er containers van klanten vrijkomen, en 

rustige dagen, als de aanvoer tijdelijk stilvalt. We proberen in samenwerking met onze klanten de 

situatie zo goed mogelijk te managen.  Wij adviseren onze klanten om campagnes of acties tijdens 

Black Friday eerder of langer te laten (door)lopen of meer te verspreiden.  Realistische bezorgtijden 

communiceren helpt ook in het managen van verwachtingen van de ontvangende klant. 

Ook hebben we voor de aankomende piekperiode 30% meer arbeidskrachten ten opzichte van een 

normale periode, zowel in pakketbezorgers als in sorteermedewerkers. En we zetten circa 30% meer 

bezorgbussen in.  

 

Welk advies geeft DPD aan consumenten om de druk op de bezorgers te verminderen? 

 

Wij voeren samen met Thuiswinkel.org en andere partners de campagne ’Wees voorbereid, bestel op 

tijd’. En daarmee proberen we in ieder geval de consument te bewegen om o.a. de Sinterklaas 

cadeaus vroeg te bestellen.  

 

 

Tijdens corona is er het een-en-ander veranderd rondom de levering. Welke maatregelen treft DPD? 

Hoe zit dit specifiek bij de bezorging van het pakket?  

 

De veiligheid van onze chauffeurs staat voor ons altijd voorop. Voor corona waren onze chauffeurs 

verplicht om een handtekening te krijgen ter bevestiging van de ontvangst van het pakket.  

Voor de veiligheid van onze chauffeurs hebben we er voor gekozen dat ze geen contact konden 

hebben met de ontvanger. We hebben gekeken naar een contactloze oplossing, waarmee de 

chauffeurs de levering van het pakket konden bevestigen. Met behulp van een GPS-code hoeven 

chauffeurs niet in contact te komen met de ontvanger.  

 



 

In hoeverre leidt dit tot extra werkdruk voor de bezorgers? 

 

Dit leidt niet tot een extra werkdruk voor de chauffeurs.  

 

Kassa ontvangt diverse signalen dat consumenten aangeven dat het pakket voor de deur is gezet of 

zelfs in de hal van het appartementencomplex. Hoe verklaart u dat?  

 

Wat doet DPD om dit soort situaties te voorkomen? Vooral als straks de werkdruk voor 

pakketbezorgers hoger wordt door de decemberdrukte. 

 

Wat raad DPD de consumenten aan als hen dit is overkomen?  

 

Stel dat er toch een situatie ontstaat waarin het pakket voor de deur is gezet en waarbij het pakket 

vervolgens is gestolen, wat biedt DPD de consument aan?  

 

 

Onze chauffeurs mogen een pakket alleen voor de deur afleveren als daarvoor een 

‘neerzettoestemming’ is gegeven van een klant. De chauffeur maakt daarvan een foto die als 

bewijslast dient.   

 

In deze Corona-tijd bezorgen wij enorm veel pakketten per dag. Er kunnen zich situaties voordoen 

waarin de bezorging in de ogen van de ontvanger niet goed gaat. In die gevallen vragen wij de 

ontvanger zich te melden bij DPD, onderzoeken wij wat er verkeerd is gegaan en nemen wij 

maatregelen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast monitoren wij dagelijks realtime 

review websites zoals Kiyoh en Trustpilot. Indien wij uit reviews en reacties vernemen dat deze 

werkwijze niet gevolgd is, volgt ook een onderzoek en eventueel maatregelen.  

  

Uiteraard verzoeken wij ontvangers zich rechtstreeks tot DPD te wenden indien zij niet tevreden zijn 

over onze dienstverlening. 

 

 

 

 

 



Reactie DHL op vragen van Kassa 

 

Vraag 1. De decemberdrukte staat voor de deur, in hoeverre verwacht DHL dit aan te kunnen: 

 

We hebben vorig jaar in november/december, toen de toch al aanzienlijke groei in e-commerce 

samenkwam met de feestdagendrukte en de lock-down, al laten zien dat we extreme uitdagingen 

zonder noemenswaardige problemen aankunnen; ook voor dit jaar hebben we alle vertrouwen dat 

we de drukte samen met onze klanten in goede banen kunnen leiden:  

- De netwerkstructuur van DHL, met een combinatie van 18 regionale en centrale sorteerhubs 
en 139 CityHubs,  is speciaal ontworpen om grote schommelingen in het volume op te 
vangen. De outbound en inbound processen zijn grotendeels gescheiden en de bezorgroutes 
vinden plaats vanaf 139 CityHubs, waardoor volumes worden gespreid en het netwerk 
flexibel kan meebewegen met de schommelingen. DHL kan in deze netwerkstructuur 
volumes spreiden en in meerdere sorteerwaves werken voor dag- en avondleveringen. 

- We hebben onze sorteer- en bezorgcapaciteit per 1 september jl verder opgeschaald naar 
1.6 miljoen pakketten per dag, door de uitbreiding van onze CentralHub Utrecht, waar in een 
geheel nieuw pand een tweede grote sorteerinstallatie is geplaatst met een capaciteit van 
180.000 pakketten per dag. 

- Sinds de zomer is er al nauw contact met onze klanten (webshops en andere verladers) om 
op basis van hun voortuitzichten tot een optimale planning te komen.  

- Ons wagenpark is sinds de zomer uitgebreid met meer dan 500 elektrische bestelauto’s 
(waarmee we de grootste vloot van 1.400 elektrische bezorgvoertuigen hebben). Dit is 25 % 
van onze bestelbussen; in 2015 zijn we volledig geëlektrificeerd.  

- Hoe druk het zal worden ten opzichte van vorig jaar valt moeilijk te zeggen en zal ook 
afhankelijk zijn van eventuele coronamaatregelen; DHL groeit in ieder geval nog steeds ten 
opzichte van vorig jaar (ons marktaandeel is ook stevig gegroeid). 

 

Extra inzet: 

- DHL heeft door het jaar heen ongeveer 10.000 mensen in loondienst en aanvullend ongeveer 
2.000 externe inhuur. Tijdens de piek loop het aantal medewerkers op sommige dagen op tot 
14.000. 

- Door het jaar heen veel parttimers hebben, die in deze periode meer werken en er wordt 
ook minder verlof opgenomen. Daardoor kunnen we met eigen mensen ook flink opschalen.  

- Het is momenteel voor iedereen een uitdaging om voldoende mensen beschikbaar te 
hebben. We hebben een campagne lopen om mensen te interesseren in een baan als 
bezorger; overigens niet alleen voor deze piekperiode, maar ook blijvend. Maar wij prijzen 
ons gelukkig dat we voldoende mensen weten te interesseren. Met de recent sterk 
verbeterde cao, die groeit naar 14 euro in 2024 en met de doorgroeimogelijkheden naar 
talloze logistieke functies zijn wij een aantrekkelijke werkgever. 

- Fatsoenlijke betaling en goede arbeidsomstandigheden zijn niet alleen een vanzelfsprekende 
verantwoordelijkheid, maar bindt medewerkers en vormt de basis voor kwaliteit, en 
daarmee efficiency en draagt uiteindelijk meetbaar bij aan optimale bedrijfsvoering, 
klantentrouw en kwaliteit. 
 

Wat is er verder gedaan om drukte aan te kunnen: 



- Digitalisering om sorteer- en bezorgprocessen en daarmee de capaciteit te optimaliseren. De 
nieuwste sorteerinstallaties zijn high tech, met 3D scanners die tot 40.000 pakketten per uur 
kunnen wegen, meten, scannen en sorteren.  

- We bieden consumenten de mogelijkheid om ook na bestelling, tot op een laat moment in 
het afleverproces, de bezorgoptie te wijzigen, zodat de kans op in één keer op tijd afleveren 
verder wordt vergroot. Een nieuwe optie is ook het afleveren op een veilige plaats rond het 
huis, de zogenaamde Afgesproken Plek. 

- DHL heeft afgelopen jaar zijn DHL servicepunten netwerk verder uitgebreid naar 3.700 
Servicepunten. Een succesfactor bij uitstek blijkt de afgelopen jaren het nauwe contact dat 
we houden met onze klanten: met een dagelijks spitsnieuws per e-mail houden we klanten 
op de hoogte van de situatie en we vragen voortdurend om de laatste inzichten in hun 
vooruitzichten. 

- En tot slot hebben we samen met een aantal andere bedrijven uit de e-commerce-branche 
weer fors geïnvesteerd in de bestel-op-tijd- voorlichtingscampagne van Thuiswinkel.org, 
waarmee we consumenten oproepen om niet tot op het laatste moment te wachten met het 
doen van hun inkopen en alert te zijn op dat mooie aanbiedingen zich niet beperken tot 
Black Friday en Cyber Monday. 

 

Wat kan de consument doen: 

- Bestel op tijd: gedurende de gehele feestmaand zijn er  
- Houd in via de app in de gaten wanneer we langs komen 
- Laat afleveren op een servicepunt of op een Agesproke Plek rond het huis 
- Dergelijke wensen zijn ook na de bestelling nog aan te geven via de MijnDHL-app 

 

Vraag 2. Tijdens corona is er het een-en-ander veranderd rondom de levering. Welke maatregelen 

treft DHL? 

                Hoe zit dit specifiek bij de bezorging van het pakket?  

                In hoeverre leidt dit tot extra werkdruk voor de bezorgers? 

 

Natuurlijk is onze operatie aangepast op de preventieve corona-maatregelen (afstand houden, 

mondkapje dragen, kantoorpersoneel thuis werken). Bij de bezorging van pakket zijn we weer 

overgegaan op het zogenaamde contactloos bezorgen. Dat wil zeggen het pakket bij de voordeur, er 

wordt aangebeld en dat na openen van de deur de bezorger wijst op het pakket. In het geval dat een 

handtekening wordt verlangt (en dat is niet altijd het geval), dan wordt deze door de bezorger gezet: 

daarbij vraagt deze naar de naam van de ontvanger, vult deze in en meldt dat hij namens de 

ontvanger de handtekening zet. 

Dit leidt niet tot verhoogde werkdruk, in ieder geval niet meer dan dat overal elders waar in de 

maatschappij aangepast handelingen worden verwacht vanwege corona. 

 

Vraag 3. Kassa ontvangt diverse signalen dat consumenten aangeven dat het pakket voor de deur 

is gezet of zelfs in de hal van het appartementencomplex. Hoe verklaart u dat?  

Wat doet DHL om dit soort situaties te voorkomen? Vooral als straks de werkdruk voor 

pakketbezorgers hoger wordt door de decemberdrukte. 



                Wat raad DHL de consumenten aan als hen dit is overkomen?  

 

Het aan de deur zetten is op zich correct, waarbij de bezorger moet wachten tot de deur wordt 

opengedaan. Onze bezorgers, bij DHL voor het grootste deel in eigen dienst, worden hierop 

geïnstrueerd. Ook tijdens de drukte zullen ze zich aan moeten houden. De werkdruk neemt in die zin 

echt niet zodanig toe dat zij hier geen tijd voor zouden hebben. Vanzelfsprekend wordt van iedereen 

extra inzet gevraagd, maar van een werkdruk waardoor concessies moeten worden gedaan aan 

kwaliteit, veiligheid of gezondheid is bij DHL absoluut geen sprake. 

Als een levering niet naar wens is, dan vragen wij mensen hier melding van te maken via chat, 

facebook of twitter. Als je een pakket niet hebt gekregen kun je contat opnemen met de verzender; 

die kun je daarop aanspreken en die kan ook een onderzoek starten. 

 

 


