
RAND-
VOOR-

WAARDEN

Beperkte openingstijden postkantoor Saba en

Sint Eustatius.

Lange wachttijden postkantoor Bonaire.

Onduidelijkheid over datumstempel bij klanten.

Ontevredenheid klanten over overkomstduur

post.

Ontevredenheid klanten over bezorgfrequentie,

post lijkt te worden opgespaard.

Postverwerkingsproces is volledig handmatig,

daardoor arbeidsintensief en tijdrovend.

Lange route internationale en intereilandelijke

post werkt vertragend.

Postproces

Heldere klachtenprocedure ontbreekt.

Vooral internationale postdienstverlening

(van en naar NL en USA) wordt als

problematisch ervaren en is erg bepalend

voor algemene perceptie.

Perceptie

Openbaar Lichaam Bonaire

Openbaar Lichaam Saba

Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Rijksoverheid

Postconcessiehouder CN

Niet alle huizen hebben een brievenbus.

Straatnamen en huisnummers op Bonaire

zijn niet logisch en incompleet. 

Uniform en compleet adressenbestand

ontbreekt.

Adressenbestanden zijn vervuild en niet

aan elkaar gekoppeld.

Traject straatnamen- en huisnummers op

Saba en Sint Eustatius is afgerond, maar

nog niet voldoende gecommuniceerd. 

Randvoorwaarden

De algemene beeldvorming van

de bewoners in CN over

postdienstverlening is

hardnekkig negatief 

PROBLEEMANALYSE KWALITEIT POSTDIENSTVERLENING - CARIBISCH NEDERLAND 

De vereisten in de concessie ten

aanzien van de kwaliteit van de

postdienstverlening in CN zijn in de

huidige situatie niet haalbaar c.q.

realistisch.

De kwaliteit van de

postdienstverlening in CN is niet

optimaal en voldoet niet op alle

aspecten aan de in de concessie

vastgelegde kwaliteitseisen.

Sommige randvoorwaarden die

nodig zijn voor het goed kunnen

uitvoeren van de postdienst-

verlening zijn onvoldoende

aanwezig.

Probleemspecificatie

POST 
PROCES

Hoofdprobleem

Uitkomst onderzoek

Oorzaken

PERCEPTIE

Het proces van post-

dienstverlening 

verloopt niet optimaal 
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Probleemeigenaar



Verbeteren algemene postdienstverlening

Trekker:

Postconcessiehouder CN

Bij iedereen woonachtig in CN wordt de voor hen
bestemde post effectief en binnen de in de concessie
afgesproken overkomstduur bezorgd.

Iedereen in CN heeft een brievenbus.

Alle gebouwen/ huizen in CN hebben een uniek adres en huisnummer.

Formeren projectbureau  

Coördinerende schakel tussen het Rijk, OLB en andere relevante
stakeholders op Bonaire, gericht op het aansturen en
ondersteunen van de trajecten straatnamen/ huisnummers,
centrale basisadministratie en digitale kaart.

Postconcessiehouder CN

Rijksoverheid OLB

Trekker:

Communicatiecampagne 
Gericht op correct gebruik straatnamen en huisnummers,
beschikbaarheid brievenbussen en ombuigen negatieve
perceptie.

Trekker:

OLB OLS OLE

i.s.m.

+

Korte termijn: 3 postcodes, 1 per eiland 
Lange termijn: postcodes op adres

Invoering postcodes 

Trekker:

Postconcessiehouder CN

Kwalitatief goede
postdienstverlening in CN, 

er wordt voldaan aan de 
in de concessie gestelde

kwaliteitseisen. 

ImpactOutput OutcomeOplossingsstrategie

THEORY OF CHANGE KWALITEIT POSTDIENSTVERLENING - CARIBISCH NEDERLAND 

Klachtenprocedure is opgezet en functioneel.

Klanten maken gebruik van de klachtenprocedure en zijn
tevreden over de afhandeling.

Klanten hebben een positief beeld over de
postdienstverlening.Er is een activiteitenaanbod gericht op imagoverbetering uitgevoerd.

Eilandelijke postcodes zijn ingevoerd, postcodes op adres voorbereid.

Route internationale en intereilandelijke post is aangepast

Concessievoorwaarden zijn aangepast op de realiteit.

Subsidiëring internationale en intereilandelijke post is overwogen.

Feasability study automatisering/postregistratie is uitgevoerd. 

Kwaliteitsmonitoringssysteem is geïntroduceerd.

Algemene dienstverlening postkantoren is verbeterd.

Klanten zijn tevreden over de postdienstverlening.

Adressenbestanden binnen CN zijn (per eiland) aan elkaar gekoppeld

Reservelijn postbezorgers is gerealiseerd.

Rijksoverheid OLB OLS OLE

i.s.m.
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