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UMC krant

Postkamer

Rechtsboven: Duizenden poststukken gaan elke dag door de handen de postkamermedewerkers. Dat is hard werken, maar de sfeer is er absoluut niet minder om. Middenboven: Van die duizenden brieven zijn
er dagelijks enkele tientallen onvolledig of onjuist geadresseerd. De postkamer probeert deze alsnog te bezorgen, maar soms is er wel erg weinig informatie beschikbaar. Rechtsonder: Behalve het sorteren zijn
ook de bezorg- en ophaalrondes in het hele UMC Utrecht een dagelijks terugkerende klus.

De post is springlevend
“Er werken tienduizend mensen in dit ziekenhuis. Die krijgen niet allemáál post, maar wel heel veel”, vertelt Rob Alflen,
die al ruim twintig jaar op de postkamer werkt. Elke dag komen meer dan drieduizend poststukken binnen, en vierduizend
gaan eruit. Deze gaan allemaal door de handen van Alflen en zijn negen collega’s.
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brieven en pakketjes worden opzij gelegd om uit te zoeken als er
tijd voor is. “Wij bellen de afzender en vragen waar het poststuk
naartoe moet. De post is onze service, we willen best moeite doen.
Post openhalen – discreet – om erachter te komen voor wie die
bestemd is, doen we ook. Maar het houdt ergens op. Als we er niet
achter kunnen komen, gaat er een sticker op dat post zonder huispostnummer niet bezorgbaar is en sturen we hem retour.”
Er komt ook altijd nog lang post voor mensen die niet meer in het
UMC Utrecht werken. “Het ergste wat ik heb meegemaakt, is dat er
abusievelijk post was bezorgd voor een overleden professor. Zijn vervanger had zijn eigen secretaresse meegenomen, die op de envelop
zette dat de ontvanger ‘vertrokken’ was. Naar de eeuwige jachtvelden,
ja…” Zulke fouten worden gelukkig niet vaak gemaakt. Het team van
de postkamer is op elkaar ingespeeld en kent het UMC Utrecht goed.
“We zijn een stel heel verschillende karikaturen bij elkaar,” omschrijft
Alflen, “maar we weten precies wat we aan elkaar hebben.” Wanneer
iemand zich niet zo lekker voelt, wordt hij uit de wind gehouden, en
heeft iemand een vrije dag nodig, dan is ruilen zo gepiept. “Omdat
we ons eigen bedrijfje zijn, zijn we heel flexibel. Er is hier altijd iets te
doen en iedereen kan alle taken op zich nemen. Ik ben heel trots op
de manier waarop wij werken en ik heb er elke dag weer plezier in.
Soms fantaseren we wel met elkaar: wat zou jij doen als je een miljoen wint? Ik zou hier blijven werken. Misschien verloot ik mijn
salaris, dat ik niet nodig heb, dan wel onder mijn collega’s. Maar ik
zou absoluut niet stoppen.” (PK)

Rob Alflen

In een tijdperk van digitalisering zou je misschien verwachten dat
de postkamer het minder druk krijgt, maar het tegendeel is waar:
de laatste jaren is er alleen maar meer post gekomen. “Je kunt je
dus wel voorstellen dat we het hier druk hebben”, zegt Alflen, die
ondertussen een pakketje aanneemt van een koerier. De deuren van
de postkamer staan van half acht ’s morgens tot vier uur ’s middags
open. Terwijl Alflen over zijn werk vertelt, druppelen zijn collega’s
binnen. Ze zijn klaar met hun eerste postronde door het huis en
hebben de uitgaande post mee terug genomen.
Meteen is het gezellig druk rond de koffieautomaat, maar ondertussen gaat het werk gewoon door. “Wat wij doen met uitgaande post, is
sorteren op ontvanger. Voor andere academische ziekenhuizen bundelen we de brieven en pakketten zodat ze in bulk weg kunnen. Dat
scheelt op jaarbasis meer dan honderdduizend euro”, schat Alflen.
Elke dag gaan twee containers post de deur uit: een met briefpost en
een met pakketpost. Wie denkt dat de medewerkers van de postkamer de hele dag gezellig met karretjes door het UMC Utrecht
mogen lopen, heeft het dus mis. De postkamer is een bedrijf op zich
dat door alle medewerkers als een geoliede machine gerund wordt.
Alflen: “We maken zelf onze roosters, voeren gegevens in op de computer en zorgen uiteraard dat alle post correct wordt afgehandeld.”
Dat laatste zou eenvoudig zijn als alle post juist geadresseerd is,
compleet met namen en huispostnummers. Helaas is dat met vijfenveertig procent van de poststukken niet het geval. Op dat moment roept een van de medewerkers een naam en is het te hopen
dat een collega weet waar die naam thuishoort. “Meestal weten we
het wel. Als je hier jaren en jaren werkt –de meeste van ons zitten
hier al meer dan tien jaar – ken je veel namen. Op de rondes in het
huis leer je ook veel mensen kennen.” Toch komt er geregeld post
die niet geplaatst kan worden. Daarop staat dan bijvoorbeeld alleen
een achternaam, of zelfs alleen de naam van het ziekenhuis. Die

Ook op de achterkant?
Iedere medewerker die ook zijn of haar afdeling op de achterkant
van de UMCkrant wil laten zien, kan dit doorgeven aan de redactie:
umckrant@umcutrecht.nl of 088 75 563 73

