
13:00 uur
Rond het middaguur ben ik klaar. 
Op mijn zeventiende ben ik bij de 
post komen werken. Zit er nu 45 
jaar. Dat vind ik wel genoeg. Ik heb 
na een gesprek met de project-
leider HR Mobiliteit de beslissing 
genomen om er eerder uit te 
gaan. Hobby’s zat! Motorrijden, ik 
hou van auto’s en ik ga lekker klus-
sen in en rond mijn huis.  

24 uur
Henk Oonk is postbode in Tolbert/Leek. Hij gaat 
per 1 oktober vervroegd stoppen met werken 
en heeft gekozen voor de vanuit de overheid 
ingestelde Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). 

05:00  uur
Mijn werkdag is iedere keer redelijk hetzelfde. 
Ik sta rond kwart voor vier op. Rij met mijn auto 
naar het sorteercentrum in Assen. Daar begin ik 
met het uit de containers halen en sorteren van 
brievenbuspakjes.

06:30  uur
Van de brievenbuspakjes ga ik naar het 
voorbereiden van bestellingen achter mijn kast. 
Meestal zijn dat vaste wijken. Dat werkt voor 
mij het snelst, maar ik ben overal inzetbaar. Niet 
iedere kast is immers hetzelfde. Werkwijzen zijn 
in de loop der jaren veranderd. PostNL is een 

dynamisch bedrijf. Het moet allemaal kloppen 
en post moet hier sneller de deur uit dan 
voorheen het geval was. Ondertussen moet 
de kwaliteit gehandhaafd blijven. Dat blijft een 
uitdaging. Maar ik ben redelijk stressbestendig. 
Kan tegen een stootje. We doen het samen. 
Ik heb leuke collega’s in mijn team. Die zal ik 
straks helaas gaan missen, ja.

10:00 uur
Ik rij met de auto naar huis. Dat is ongeveer 
35 kilometer. Pak vervolgens mijn fiets en rij 
naar het plaatsje Leek, dat ligt vlak bij mijn 
woonplaats Tolbert.

11:00 uur 
Vanuit het depot in Leek haal ik mijn post 
op, pak mijn fietstassen in en ga de vaste 
bestellingen lopen. Soms ben ik pas om 
twee uur ’s middags thuis. Dat wisselt omdat 
we te maken hebben met dal- en piekwijken. 
Ik heb vier verschillende bedrijfsnamen op 
mijn kleding gehad, dus ik weet precies hoe 
het werkt. Of ik weleens iets opvallends in 
al die jaren op straat heb meegemaakt? 
Niet echt eigenlijk. Ja, mensen die in een 
kamerjas de deur opendoen als ik post 
kom afgeven. Maar dat is niet zo spraak-
makend, haha. «


