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Subcontractors
en chauffeurs
Autobedrijf

samen
optrekken!

Begin juni was er een korte staking bij Jarmuiden (depot Pakketten). De zelfstandige bezorgers
zijn kwaad, omdat je je iedere
dag moet afbeulen, tegen een
veel te laag tarief. Er hangt meer

actie in de lucht.
Bij het Autobedrijf werken ook
subcontractors,
niet alleen bij
Pakketten.
Chauffeurs
Autobedrijf:
vaste banen
nodig!

Bij het Autobedrijf in Amsterdam
wordt een reorganisatie verwacht, waardoor vaste chauffeurs
hun baan dreigen te
verliezen. Commentaar Vervolg
op
van een vaste collega:
blz. 2

Post in Beweging houdt
donderdag 2 juli 2015
om 19.30 uur een actievergadering
samen met vaste chauffeurs en zelfstandige pakketbezorgers. In Woonzorgcentrum De Bogt-Westerbeer, Polanenstraat 6, Spaarndammerbuurt
zie bladzijde 2

Vervolg
“de herstructurering is
van
blz. 1 één grote leugen”. Over

de achtergronden van het
Autobedrijf een speciaal
artikel in dit nummer.

Neemt PostNL zzp-ers
in vaste dienst?
Uitspraken van PostNL van 12
juni waren bijna wereldnieuws:
“PostNL biedt zzp-ers aan om in
vaste dienst te komen werken”.
In de Nieuwsbrief Pakketbezorgers d.d. 22 juni staat: “… het

Wat vind jij?
Graag horen we wat je van
Post in Beweging vindt. Verder graag contact over wat
we kunnen doen om de strijd
concreet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl.

Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van Post
in Beweging Mail:
pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis digitaal
abo PIB
doel van PostNL om in gesprek te
gaan met verschillende partijen,
waaronder subcontractors, is te
komen tot een duurzaam bezorgmodel”. Over zzp-ers staat er:
“de mix van eigen en zelfstandige
pakketbezorgers is altijd aan verandering onderhevig, als het nodig is nemen we meer eigen medewerkers aan”.
Op blz. 3 in deze PiB het commentaar van een pakketbezorger.

PIB-actievergadering samen met vaste chauffeurs en zelfstandige pakketbezorgers
Post in Beweging houdt donderdag 2 juli 2015 om
19.30 uur een actievergadering, samen met vaste chauffeurs
en zelfstandige pakketbezorgers.
Woonzorgcentrum De Bogt-Westerbeer aan de Polanenstraat 6
in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam
Het doel van de bijeenkomst is meerdere collega’s van zowel de
subcontractors als de chauffeurs Autobedrijf PostNL bij elkaar te
halen.
Voorstel is om tot een gemeenschappelijk actiecomité te komen, die de situatie van zowel de subcontractors als vaste
chauffeurs bespreekt. Een comité dat zich zelfstandig organiseert, zelf de nodige eisen opstelt en acties voorbereid.
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Commentaar
van een
pakketbezorger
Het succes van de
pakketbezorgers
die PostNL onder
druk houden
In het weekend van 13-14 juni
schopte Yme Pasma van PostNL
het verhaal de wereld in dat een
aantal zzp-ers in dienst genomen
konden worden. Het zoveelste
voorbeeld van verdeel en dicteer.
Dergelijke uitspraken moet je
scherp in de gaten houden, gezamenlijke actie ondernemen zodat er een andere wind gaat
waaien die gebaseerd is op de eisen van de pakketbezorgers zelf.
Wat ons betreft zijn dat de eisen:
vast werk voor een goed loon en
gelijk werk voor gelijk loon, dit
alles onder een overkoepelende
CAO. Voor de zzp-ers bijvoorbeeld de eis maximaal 150 pakketten per dag en maximaal 8
uur werken.
Moderne slavernij
In de ogen van PostNL is het vreselijk ouderwets om een vaste

slavernij!

baan te hebben, het is
natuurlijk heel modern
en nieuw om je de hele
dag dood te werken
(10-12) uur, zoals bij
Pakketten.
Het is ook veel ‘moderner’ om een aantal
kleine baantjes te hebben, slecht betaald,
zonder contract - althans geen vaste contracten.
Volgens
PostNL ben je dan pas
vrij.
Subcontractors
noemen dit moderne

Eén voor allen, allen voor
één, weg met de moderne
loonslavernij
Dit waren de slogans van twee
jaar geleden van de stakende
subcontractors, ze zijn nog
steeds actueel.
Actueel omdat de vasten, zzpers, zmpers en hun werknemers
nu zelf een antwoord moeten
gaan geven op hoe het verder
moet.
Met de slogans in het achterhoofd kunnen zij de onderlinge
solidariteit gestalte geven op basis van gelijkheid ondanks de
verschillende posities die je inneemt bij PostNL. Niemand is
slimmer, dommer, intelligenter,
zwakker. We hebben elkaar allemaal nodig en kunnen gebruik
maken van ieders kwaliteiten.
Van elkaar leren daar wordt nie3

mand slechter van.
Het echte vakbondswerk
Dat kan alleen als je elkaar opzoekt, je gezamenlijk organiseert
in zelfstandige actiecomité’s per
depot. Dit echte vakbondswerk,
dat ook twee jaar geleden werd
toegepast, is de weg naar succes
voor ons allemaal. Dan kunnen
we de weg naar voren ontwikkelen, tegen de schijnzelfstandigheid, tegen de schijnconstructies. Zelf beoordelen, onze
ideeën en eisen erover stellen en
door gekozen pakketbezorgers
naar voren laten brengen.
‘Aanbod’ vaste baan
Dat er nu aan de hand is, met
het ‘aanbod’ van een vaste
dienst betrekking, is vooral de
angst voor stakingen bij de top
van PostNL. En het verlies van
imago van ‘sociaal’. Het betent
dat PostNL marktleider wil blijven, zijn concurrentiepositie wil
behouden en dat mag misschien
eventueel een paar centen kosten. De laatste weken gingen er

Steun Post in
Beweging!
Post in Beweging ondersteunt de
strijd van de postwerkers voor hun
belangen. Wilt U Post in Beweging
steunen? Maak dan uw donatie over
op rekening: NL54INGB0004428359
van stichting Rode Morgen, onder
vermelding ‘donatie PiB’.
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overal geruchten over staken.
Signalen die ook vanuit de depots zijn doorgegeven aan
Hoofddorp. Op de TV trad subcontractor Ab Does op in een
filmpje over de schijnzelfstandigheid, Ab antwoordde terecht op
de vraag ‘Wat kan je nu het beste doen?” Hij zei: “staken!”
Wat het aanbod werkelijk inhoudt, blijkt uit de Nieuwsbrief
Pakketten van 22 juni. Het doel
van de uitspraken van 12 juni is:
om te komen tot een duurzaam
bezorgmodel in ons pakkettenbedrijf. Over zzp-ers zegt PostNL
“de mix van eigen en zelfstandige pakketbezorgers is altijd
aan verandering onderhevig, als
het nodig is” (!) “nemen we
meer eigen medewerkers aan”.
Ziet er niet uit als een bod van
banen die chauffeurs van het Autobedrijf en de zzp-ers nodig
hebben. Dat Pasma in de brief
aan alle pakketbezorgers het
heeft over dat PostNL een initiatief heeft genomen, moeten wij
dan ook vooral lezen als ons succes van de pakketbezorgers zelf.
Hij heeft geen initiatief genomen, hij is tijdelijk in de hoek
gedreven door ons, pakketbezorgers!
En dat is heel wat anders.
Wij, pakketbezorgers hoeven
nergens bij betrokken te worden.Wij zijn degeen waarover
het gaat. Wij betrekken anderen bij ons om onze weg
tot een succes te maken.

voormalige
Auto
Unit
overgeheveld
naar
Productie,
dit bedrijfsonderdeel
ging
Auto
Bedrijf heten. In 2012 had de OR al met
de directie het convenant ‘werken in shifts’ gesloten, waarmee
een grote flexibilisering in werktijden werd ingezet. Bij de opzet
van het Auto Bedrijf, waarin onder meer overcompleet verklaarde postbodes kwamen te
werken, werd de chauffeurs
grote kansen voor de toekomst
voorgespiegeld.
Vanaf het najaar 2013 zijn er in
Noord Nederland testen met vier
nieuwe concepten, waaronder

Herstructurering
Autobedrijf: “één
grote leugen”
In april dit jaar werd duidelijk
dat er voor collega’s van het
Auto Bedrijf met de grotere contracten geen ‘passend aanbod’
zou komen. Dat wil zeggen een
aanbod voor chauffeurs die vervangend werk nodig hebben ten
gevolge van de ‘Herstructurering Auto Bedrijf’ (HAB).
De toekomst van het
Autobedrijf duurde 2 jaar
Sinds september 2013 was de
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brommer- of ebike-bestellingen,
collectie van retail locaties opnemen in de route e.d.
De OR heeft op 23 juni 2014 geadviseerd over de ‘herstructurering’. Er wordt voorgespiegeld
dat geen chauffeur overcompleet zou hoeven te worden.
Overigens zit er in de Herstructurering ook een ‘reductie werkpakket’ van subcontractors en
afroming van werk door Pakketten en bij de brommerbestellingen moeten chauffeurs met
postbezorgers concurreren.
Vanaf het begin van de reorganisatie was bekend dat er bij het
Autobedrijf voor 350-440 fte
aan werk zou vervallen. Er waren 250 fte vacatures bij Pakketten aangeboden, waarmee
volgens zeggen 100 collega’s
van het Auto Bedrijf aan het
werk konden blijven. Chauffeurs
zouden ook ‘met het werk mee’
naar Voorbereiden en Bezorgen
kunnen. Bij het Autobedrijf zelf
blijven alleen kleine werkpakketten over. Dit levert voor
chauffeurs geen passende banen op, PostNL weigert ook mogelijke combinaties van werkzaamheden.
Maatwerk =
vrijwillig vertrekken!
Nu is de OR opnieuw in overleg
gegaan met de directie over
‘maatwerk oplossingen, voor
een toekomst binnen PostNL’.
Waarbij ze behalve aan combi6

taken, ook denken aan ‘vrijwillig’ gebruik maken van een mobiliteitsbudget - dat is vertrekken, of ‘vrijwillig’ inleveren van
uren. Begin juli a.s zou de OR
afspraken met de directie willen
maken over ‘nieuwe mogelijkheden’ van combi-functies.
Toekomst zelf bevechten
PostNL wil met de Herstructurering van het Auto Bedrijf €20
miljoen per jaar besparen. De
zogenoemde maatregelen voldoen niet aan de eis ‘vaste banen voor alle postwerkers, niemand is overcompleet!’
De oplossingen die aangedragen
worden zijn gebaseerd op vrijwillig inleveren of vertrekken, of
gaan ten koste van de werkgelegenheid van collega’s bij andere onderdelen van PostNL,
van Pakketten, van postbezorgers of van subco’s.
Chauffeurs van het Autobedrijf
hebben zelf genoeg ideeën over
hoe bijvoorbeeld routes opnieuw
ingericht kunnen worden en hoe
werkzaamheden beter verdeeld
kunnen worden.
Een echte oplossing komt er alleen als chauffeurs bij het Auto
Bedrijf in actie komen voor volwaardige banen met volwaardig
loon. En als ze daarbij contact
leggen met collega’s van de Pakketten, met bezorgers en met
subcontractors, kan er effectief
verzet tot stand komen tegen de
afbraak van werkgelegenheid
door PostNL.

Vervolg
van
blz. 8

de sorteercentra voor
brieven. Op dit moment breidt de staking
zich in heel Duitsland nog verder
uit, zowel pakketbezorgers als
brievenbestellers leggen het
werk neer. Per 19 juni hebben
ook de werkers van de groothandel hun staking in Nord
Rhein Westfalen uitgebreid, zoals onder meer bij het grote magazijn van Ikea in Dortmund.
Belangrijke reden is dat pakketbezorgers met een contract voor
bepaalde termijn sinds april alleen nog een contract bij DHL
Delivery krijgen aangeboden, zij
vallen dan niet meer onder de
CAO voor de Post. Dat betekent
dat zij een toenemend loonverlies lijden van duizenden euro’s
per jaar. Ook de sterk gestegen
werk- en tijdsdruk is reden om
het werk neer te leggen.
Vanwege de online-handel krijgen ook postbezorgers steeds
meer en zwaardere pakketten te
sjouwen. Sommigen moeten
naast honderden brieven per
dag ook nog 80 pakketten bezorgen. Veel vrouwen bij de post
werken in deeltijd en worden in
het bijzonder door de loonsverlagingen getroffen, voor jongeren is het moeilijk om te staken
omdat velen korte termijn contracten hebben.
Wederzijdse solidariteit
en één Post-CAO
De staking richt zich tegen de
politiek van de grote bedrijven

Kom naar de
vergadering van
Post in Beweging
donderdag
2 juli 2015
19.30 uur
Woonzorgcentrum
Bogt-Westerbeer
Polanenstraat 6
Amsterdam
zie blz. 2

om arbeiders in aparte bv’s onder te brengen tegen slechtere
arbeidsvoorwaarden. De postwerkers staken samen met hun
overgeplaatste collega’s in wederzijdse solidariteit en is er op
gericht om alle collega’s weer
onder de algemene Post CAO te
brengen.

Lees dagelijks
Rode Morgen
nieuws op
www.
rodemorgen.nl
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Duitsland
Postbezorgers en pakketbezorgers
samen in staking voor
loonsverhoging en
arbeidstijdverkorting
Sinds 8 juni zijn postwerkers in Duitsland in staking gegaan. Vakbond Ver.di roept op tot staking voor onbepaalde tijd, omdat de
Duitse Post ‘na vele onderhandelingen geen millimeter bewogen
heeft’. Bij de CAO-onderhandelingen daar, gaat het om de arbeidsvoorwaarden van 140.000 postwerkers. De eisen zijn Vervolg
5,5% loonsverhoging en arbeidsverkorting van 38,5 naar
op
blz.
7
36 uur per week voor het volle loon. De staking begon bij
Politiek Cultureel Actie
Centrum Rode Morgen
Hembrugstraat 148
Amsterdam
Telefoon: 020-7855911
Open donderdag
19.00-21.00 u

Neem een abonnement op
de Rode Morgen
0 jaarabonnement € 6,80
0 steunabonnement € 11,35
0 gratis proefabonnement 3 nummers
Betaling na ontvangst van een acceptgirokaart.
Vul de bon in, uitknippenen opsturen:
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam
26-6--2015

Of via email: redactie@rodemorgen.nl
U kunt natuurlijk ook bellen: 010-4199054
kijk op: www.rodemorgen.nl
NAAM...................................................
ADRES..................................................
POSTCODE/WOONPLAATS:
............................................................
amsterdam@rodemorgen.nl
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