
 

 

 

   

 

 

  

Post zonder zorgen  
 

 

Werkse! verzorgt uw post en mailings.  
Van ophalen tot distribueren inclusief  

alles wat daar tussen zit. 
 
Werkse! heeft de medewerkers om dat dag 

in dag uit te regelen. Daarbij bieden we  
ook nog eens concurrerende tarieven. 

  
 

 

Full-service postverzorging 

Printen en/of invouwen en/of frankeren van 

uitgaande post? De post uit uw postbus vóór half 

negen bezorgd bij u? Uw bedrijfspost gehaald en 

gebracht? Werkse! Post verzorgt het totale 

postbezorgingstraject.  

Ons uitgangspunt is altijd: binnen de door u 

gestelde termijn op de juiste bestemming! 

 

Frankeerservice 

Werkse! Post zorgt voor het frankeren van 

uitgaande post. U bespaart met onze service niet 

alleen tijd maar ook geld.  

Haal- en brengservice: dat kan het hele jaar door. 

Ook het postverkeer tussen verschillende locaties 

is bij onze betrouwbare medewerkers in goede 

handen. Werkse! werkt samen met een landelijk 

netwerk van bezorgdiensten, dus afstand is geen 

probleem.  

 

Professioneel  

Alle postsorteerders en -bezorgers doorlopen 

binnen Werkse! een opleiding Post. Zo leren 

medewerkers, terwijl ze zich tegelijkertijd de hoge 

eisen eigen maken die postbezorging stelt: veilig, 

betrouwbaar en zorgvuldig.  

 

Kwaliteit 

Kwaliteit is ons handelsmerk. Uit onafhankelijk 

onderzoek blijkt dat Werkse! Post een bezorg-

kwaliteit en leverbetrouwbaarheid scoort boven het 

landelijk resultaat. Ons succes is een gevolg van 

het continue leren, anticiperen en werken aan het 

overtreffen van de behoeften en verwachtingen van 

alle klanten. Dat constante verbeteren van onze 

werkzaamheden, past in de Lean methodiek die wij 

hanteren.  

Onze totaalaanpak is er op gericht iedere opdracht 

in één keer goed te doen. Dit doen we in open 

communicatie met u als klant.  
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Milieuvriendelijk  

Werkse! medewerkers bezorgen de post per fiets. 

Door weer en wind present en verzorgd: dankzij 

dubbel afgesloten fietstassen en verantwoorde 

kleding. 

 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? 

 

Totaalaanpak Werkse! Post: 

 Reproservices: printen, al dan niet in combinatie 

met invouwen/couverteren, frankeren en 

bezorgen 

 Mailmergen: aangeleverde adressen op uw 

brieven printen 

 Haal- en brengservice post/pakketten  

 Postservices (overname van postkamerservice) 

 Huis-aan-huisbezorging (reclamefolders, flyers) 

 Frankeerservice 

 Koerier (van A naar B in regio Delft) 

 

De medewerkers van Werkse! Post zijn u graag 

van dienst. 

 
Partners 

Voor postbezorging buiten de regio Delft werken wij 

samen met grote partners als: PostNL en Intrapost.  

 
Onze klanten 

 Gemeenten 

 Scholengemeenschappen 

 Universiteit 

 Makelaars 

 Adviesbureaus 

 Vele kleinere opdrachtgevers 

 
Concurrerend tarief  

Bekijk onze concurrerende tarieven.   
 

Neem gerust contact met ons op voor speciale 

wensen of extra informatie. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Werkleerbedrijf 

Werkse! Post is onderdeel van het Werkleerbedrijf 

van Werkse! Want niet iedereen lukt het om 

zelfstandig werk te vinden. Mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt worden daarom 

voorbereid op een baan in de reguliere arbeids-

markt. Kandidaat-werknemers doen na een 

competentietest arbeidsritme op en werken aan 

goed werknemerschap. Indien nodig worden 

mensen ook specifiek opgeleid of getraind in 

vakvaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact 

U kunt ons bereiken via: post@werkse.nl  
  

 
 

Of neem contact op met manager Post 

Sjaak Kwakernaat via:  06 26 14 27 71        
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