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Regelt je administratie  
Betrouwbaar, simpel, overal 

Cijfers Nederland & Financiën (Bron; Nibud 2022)   

• 30% van alle werkgevers heeft medewerkers met 
geldzorgen en stress

• 500.000 Nederlanders per jaar hebben een loonbeslag 
• 16% van alle Nederlanders staat maandelijks rood 
• 1.500.000 huishoudens hebben geldproblemen en/of 

betalingsachterstanden
• 40% van alle Nederlanders worstelt met de administratie

Het probleem  
• Medewerkers raken overzicht kwijt; mail, post, 

mijn-omgevingen, automatische incasso’s 

• Belangrijke documenten op verschillende 
plekken; papier, mail, mappen 

• Medewerkers vergeten tijdig actie te nemen 
of raken documenten kwijt 

• Medewerkers vragen geen hulp door 
schaamte of schuldgevoelens

• Lagere productiviteit want slechtere 
concentratie en minder focus op werk 

• Grijs verzuim door stress, 
betalingsachterstanden en rood staan 

Onze ambitie (Postverwerker)  
• Voor iedereen in Nederland de administratie 

vereenvoudigen 
• Iedereen die moeite heeft met de administratie; tijd, geld en 

stress besparen 
• Bijdragen aan een betere, eenvoudigere, wereld met 

(financieel) welzijn 

Voor:
• Iedereen die moeite heeft met administratie en wel wat  

hulp kan gebruiken 
• Medewerkers die op administratief gebied rust en overzicht 

willen 
• Iedereen die met gemak en weinig tijd de administratie  

wil bijhouden 

Bedrijfsleven
• Persoonlijke administratie van medewerkers eenvoudig 

geordend, altijd en overal digitaal beschikbaar 
• Het medewerker-account is privé, maandelijks opzegbaar  

en kan meegenomen worden
• Medewerker ontvangt herinneringen, acties en toelichting 

over inhoud van documenten
• Draagt bij aan goed werkgeverschap en bespaart  

werknemer tijd, stress en zorgen 
• Maakt financiën laagdrempelig bespreekbaar
• Verbeterde productiviteit want betere concentratie en  

focus op werk 
• Werkt preventief, voorkomt erger, beperkt grijs verzuim  

en kosten door uitval 

Wat doet 
Postverwerker?
• Altijd en overal je administratie beschikbaar  

via mobiel, tablet en PC 

• Alles op één plek, nooit meer documenten 
kwijt, duidelijk gearchiveerd 

• Brengt de basis op orde en bespaart tijd,  
stress en zoeken 

• Online ondersteuning met herinneringen  
en uitleg over documenten  

• Voor een vast bedrag per maand de 
administratie van medewerkers  
blijvend op orde 

Meer weten? 
- Mail of bel ons gerust of vraag om een demonstratie;  

info@postverwerker.nl  
- Luc Manders, Business Development/Sales  

06 21 83 90 60, sales@postverwerker.nl 
- Eric Bladder, Directeur 

06 26 81 66 92, info@postverwerker.nl
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