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Geen
overcompleetverklaringen

Voor sorteerders staat
hun werk op het spel
vanwege de invoering
van de SMX. Van de
800 sollicitanten op de
nieuwe functie van
technisch operator zijn
72 mensen aangenomen – landelijk. Nu
staat inmiddels ook de
invoering van de SMC
(sorteermachine codering) op de rol. Dit betekent dat
PostNL de voorbereidingswerkzaamheden grotendeels machinaal wil laten doen. Het plan is
om 2 à 3 SMC’s per ScB aan te
schaffen. De komst van de SMX
en SMC heeft gevolgen voor collega’s bij de sorteercentra èn bij
de voorbereidingslocaties.
Sinds juni vorig jaar loopt het
‘Herontwerp Auto Bedrijf’ waardoor het werk van honderden collega’s komt te Vervolg
op
vervallen. Een deel van
blz. 2

méér vaste
collega’s
nodig!
Post in Beweging wenst de
collega’s bij de post nog een
gelukkig en gezond 2015!
De nieuwjaarsrecepties zijn weliswaar weer voorbij, maar het is
goed om elkaar als postwerkers
veel strijdbaarheid en succes
voor de komende tijd toe te
wensen.
Vooral als het er om gaat tegen
de gevolgen van de doordenderende trein van reorganisaties in
verzet te komen.

Nieuwe machines,
automatisering en
een ‘herontwerp’

Vervolg
van
blz. 1

de chauffeurs (de vaste
contracten) mag solliciteren bij Pakketten –
met een proeftijd van 8
weken - en een deel zou via een
plaatsingsprocedure terug kunnen naar V&B (autobestellingen). PostNL stuurt vooral aan
op ‘vrijwillig’ vertrek. Het werk
dat nog overblijft is in deeltijd,
‘s ochtends of op de late middag/avond.
Banen van collega’s
bij zowel ScB als JHL
staan op het spel

PostNL is doelbewust bezig het
bedrijf tot een deeltijdorganisatie te maken, met lage lonen. De
weinige collega’s die voor de
nieuwe functie op de super sorteermachine geselecteerd worden, komen na opleiding en inwerktijd, maximaal in schaal 3!
Om haar plannen door te voeren, gebruikt PostNL de tactiek
om de SMX en SMC stapsgewijs
per vestiging te installeren.
Het uitstel van de invoering van
de nieuwe WTR kunnen collega’s

Post in Beweging
ondersteunt
zelforganisatie
Post in Beweging ondersteunt iedere postwerker die samen met
collega’s in actie wil komen, om
iets te doen aan de asociale
werktijden, aan de te lage lonen.
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bij ScB en JHL en de andere vestigingen in het land, gebruiken
om zich te beraden hoe op te
komen voor de werkgelegenheid.
Waarom zou trouwens de vooruitgang in de (digitale) techniek
niet ten goede kunnen komen
aan de werkers? Waarom moet
de technologische ontwikkeling
en automatisering werkloosheid
brengen?
Korter werken voor iedereen
met behoud van het loon zou
mogelijk kunnen zijn.
Méér vaste collega’s nodig!
Géén overcompleet-verklaringen, vóór uitbreiding uren en
vaste roosters, vaste contracten
voor uitzendkrachten, dat zijn
eisen waar voor gevochten kan
en moet worden!
Post in Beweging ondersteunt
ook in 2015 iedere postwerker
die tegen de uitbuiterspraktijken van PostNL in verzet wil komen en naar wegen zoekt om
samen met collega’s actie te
ondernemen.
Om verandering in de situatie te
brengen. Je kunt ons schrijven
met je mening of hoe jij aankijkt
tegen de situatie op je werk bij
PostNL. Je kunt een gratis digitaal abonnement nemen op Post
in Beweging of naar onze maandelijkse vergadering komen om
de situatie op je werk door te
spreken.

Havenarbeiders
pakken
handschoen op
Lang leek er geen beweging te
komen in de massa van de Rotterdamse havenarbeiders, maar
op 17 december ontwaakte de
reus en demonstreerden 1500
havenarbeiders in het centrum
van Rotterdam. Directiepraatjes
en gepolder leken de havenarbeiders in slaap te hebben gesust. Maar er is beweging nodig
om te voorkomen dat in de containersector de helft van de banen wordt geschrapt en om te
voorkomen dat de bond buiten
spel wordt gezet. Die beweging
is ook nodig om te voorkomen

Kom naar de
vergadering van
Post in Beweging
donderdag
5 februari 2015
20.00 uur
Rode Morgen

Hembrugstraat 148
Amsterdam
dat er straks alleen nog maar
tijdelijke banen en uitzendwerk
zijn. Dat is niet alleen van belang voor de arbeiders die nu in
de haven werken, ook de jeugd
heeft werkgelegenheid en vaste
banen nodig!
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geen enkele boodschap
aan! Alles is door PostNL
op het bordje van de
zzp-er gelegd, alle bedrijfskosten, verzekeringen, ziekte, enz.
En nu de wurggreep van
de verplichte Eurovergunning,
waarover veel weerzin is bij collega’s.
PostNL misbruikt de positie van de
zelfstandige pakketbezorger om
de winst te maximaliseren.

Eurovergunning voor
pakketbezorgers
Commentaar van een
pakketbezorger:
Niet iedereen weet wat de pakketbezorgers boven het hoofd
hangt. Onder het mom van ‘professionalisering’ en ‘status’ worden
nu ook de zzp-ers die tot 500 kg
vervoeren, door PostNL verplicht
om een zg Eurovergunning aan te
vragen bij het Niwo. Dit stelt
zware en dure eisen aan collega’s
die al weinig verdienen en lange
werkdagen maken.
Zzp-ers in de tang
PostNL neemt weer de zzp-er in
de tang, we zijn 5 jaar lang misbruikt en nu willen ze ons op hoge
kosten zetten of je kan opdonderen.
De verplichte opleiding voor de
vergunning kost al 3 tot 4000
euro, plus de tijd die je er in zou
moeten investeren. Daarbovenop
de eisen over kredietwaardigheid,
enz. Goede business voor opleiders, accountants, notarissen, advocaten en wat niet al.
Een collega die de opleiding gedaan heeft, confronteerde PostNL
met de calculatie van de stopprijs,
zoals hij die geleerd heeft. Daaruit
bleek de stopprijs 25% te laag te
zijn. Maar daar heeft PostNL dan
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Steun Post in
Beweging!
Sinds vijf jaar ondersteunt Post
in Beweging onvoorwaardelijk
de strijd van de postwerkers
voor hun belangen. We delen
maandelijks honderden exemplaren uit bij het sorteercentrum Australiëhavenweg en de
voorbereidingslocatie
Johan
Huizingalaan in Amsterdam.
Daarnaast krijgen honderden
werkers bij de post uit het hele
land elke maand de gratis digitale uitgave. Post in Beweging
en de Rode Morgen krijgen
geen subsidie en willen ook niet
van subsidiegevers afhankelijk
zijn. We steunen op vrijwillige
bijdragen van leden en sympathisanten. Wilt U Post in Beweging steunen? Maak dan uw
donatie over op rekening:
NL54INGB0004428359
van
stichting Rode Morgen, onder
vermelding ‘donatie PiB’.

Commentaar van een postbezorger

38.500 vervallen verlofuren
van 2013 teruggeboekt
PostNL rekende zich rijk, helaas
voor de directie stak de OR daar
een stokje voor. Die uren moeten (gedeeltelijk) worden teruggegeven (beter gezegd teruggeboekt). Want uitbetaald krijg je
ze niet. Dat komt erop neer dat
je de teruggeboekte uren van
2013 en de uren die je in 2014
hebt opgebouwd vóór 1 juli
2015 moet opnemen, anders

ben je ze alsnog kwijt. Het MZJournaal (blad van de OR) is
echter niet bepaald duidelijkheid. Hierover. Wat te denken
van de zin: “Ook de medewerkers van wie 15 keer of meer
verlofuren zijn vervallen dan ze
hebben aan contracturen, krijgen de helft van hun verlofuren
terug.” Een oplossing van likmevestje!

Kroon
op de
Postzegel
“Veel protesten over de
postzegel met een
kroon met slechts vier
punten, dat moeten er
acht zijn. Had PostNL
dit uit bezuinigingsoverwegingen gedaan? Ze
hebben beterschap beloofd en aangekondigd
dat er een nieuwe postzegel met 8 koninklijke
punten komt. Ik zou me
drukker maken over het
feit dat de posttarieven
schrikbarend omhoog
gegaan zijn.”

Lees dagelijks
Rode Morgen
nieuws op
www.
rodemorgen.nl
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Brochure
‘Niet over
onze rug’
In de brochure komen de reorganisaties bij TNT en later PostNL
aan de orde. We gaan in op de
zevendaagse staking van postbodes en sorteerders in 2010. Ook
komt de staking van de zelfstandige pakketchauffeurs in 2013
aan bod. Er is aandacht voor het
positieve vakbondswerk, de internationale strijd van de postwerkers en de rol van de jongeren. In de brochure wordt ook ingegaan op de opgaven waar
postwerkers anno 2015 voor
staan. Het dreigende verlies van
banen bij het Autobedrijf en bij
sorteerders en voorbereiders
door het invoeren van de super
sorteermachine.
Post in Beweging (PiB) steunt de

De Rode Morgen is lid
van de Internationale
Coördinatie van
Revolutionaire
Partijen en
Organisaties
www.icor.info
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postwerkers bij het aanpakken
van hun problemen via het echte
vakbondswerk. Dit gaat uit van
de belangen van werkende mensen en een toekomst voor de jongere generatie. PiB staat lijnrecht
tegenover het poldermodel dat
zich neerlegt bij het kapitalisme
en bij de grenzen die de kapitalisten trekken. Wij vinden dat de
maatschappij op haar kop moet
worden gezet. Wij zijn voor een
maatschappij waar de werkende
mensen zelf de dienst uitmaken.
Brochure bestellen?
Wilt U de brochure Niet over onze
rug! bestellen? Dat kan! De prijs
is €3,-, plus €1,40 portokosten.
Maak €4,40 over op rekening
NL54INGB0004428359 van stg.
Rode Morgen, onder vermelding ‘
brochure PiB’, uw postcode en
huisnummer.

Vervolg
van
blz. 8

sen en van hun kinderen. De bedrijven hebben liever goedkoop
en rechteloos personeel. Dat is
een belangentegenstelling en
dan geldt: wie de meeste macht
ontplooit kan zijn belangen
doorzetten. Daarvoor is de vakbond opgericht: zodat werkende
mensen gezamenlijk hun macht
kunnen ontplooien. Als de werkende mensen niets ondernemen, dan krijgen de grote bedrijven hun zin. En hun regering
doet wat zij willen. Asscher zegt
dat hij iets aan de ‘doorgeschoten flexibilisering’ wil doen,
maar hij doet precies het omgekeerde. Met de afbraak van de
ontslagbescherming bezorgt hij
iedereen een tijdelijke baan.
Gepolder helpt alleen
de grote concerns

Polderen helpt hier niet. Gepolder betekent dat kapitaal en regering hun gang kunnen gaan.
Gepolder is gebaseerd op de
smoes dat werkende mensen en
de monopolieconcerns hetzelfde
belang hebben.
De vakbond is niet opgericht om
te polderen. De vakbond is niet
opgericht om de strijdbijl te begraven. De vakbond is niet opgericht om de grote bedrijven
een smeermiddel te leveren
voor het doorvoeren van hun
plannen. Heerts en zijn vrienden
maken de vakbond als strijdorganisatie van de werkende mensen kapot.

Het echte vakbondswerk
Daar helpt maar één middel tegen: werkende mensen zullen niet
meer voor hulp of steun naar de
FNV-top moeten kijken. Ze zullen
de strijd voor hun belangen zelf
moeten organiseren: op hun bedrijf, in hun instelling, in hun buurt,
dorp of stad - met de collega’s,
met de buren, met kennissen en
familie. De Rotterdamse havenarbeiders gaven daarvan op 17 december een goed voorbeeld. Ook
in de zorg is op tal van plekken
door de zorgwerkers het initiatief
gegrepen, waar de bondstop het
liet afweten. Zelf de strijd organiseren en verbindingen leggen met
andere groepen die hetzelfde doen
- dat is de enige weg vooruit. Niet
naar boven kijken voor hulp, maar
opzij naar andere gewone mensen. En dat is dan ook precies het
echte vakbondswerk - het positieve vakbondswerk. Dat is het
vakbondswerk dat het belang van
de werkende mensen tot uitgangspunt neemt.
Wil je daarbij steun: neem contact
op met de Rode Morgen.
 Vaste banen, een toekomst
voor de jeugd!
 Koopkracht van lonen, pensioenen en uitkeringen omhoog!
 Tegen de werkloosheid:
- Pensioen op 60 jaar!
- Arbeidstijdverkorting zonder
in leveren!
 Alle
arbeidsovereenkomsten
onder een algemeen verbindend verklaarde CAO!
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Vakbondsdemo 31 januari:
Zelf initiatief nemen en een
einde aan het gepolder maken!
Op zaterdag 31 januari organiseert de FNV een manifestatie en
een demonstratie in Utrecht voor
‘koopkracht en echte banen’. Het
is een campagne die grotendeels
op papier en op de site van de
FNV bestaat, maar die in de echte
wereld van CAO’s, bezuinigingen

Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van

Post in Beweging
Mail:
pib@rodemorgen.nl

o.v.v. gratis digitaal abo
PIB

en sociale akkoorden niet is doorgedrongen.
Vakbondsmacht ontplooien
Meer koopkracht en vaste Vervolg
op
banen zijn in het belang
van alle werkende men- blz. 7
Politiek Cultureel Actie
Centrum Rode Morgen
Hembrugstraat 148 Amsterdam
Telefoon: 020-7855911
Open op afspraak

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
22-1-2015

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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