
De inzet van PostNL voor de cao-
onderhandelingen 2016, is een
aanval op het loon en de verwor-
ven rechten van de postwerkers.
Denkt de directie hiermee weg te
kunnen komen of is het de tactiek
van zwaar inzetten en dan met
hier en daar wat minder verslech-
tering het snijden in de loonkosten
door te zetten?

Doelstellingen PostNL
zijn duidelijk

Bij de presentatie van de toe-
komstplannen van PostNL op 3-

11-15 kwam de di-
rectie met een mooi
weer verhaal: ‘we
hebben onze beloftes
waargemaakt en
PostNL in de afgelo-
pen jaren omge-
bouwd tot een effi-
ciënte, flexibele,
klantgerichte en fi-
nancieel gezonde on-
derneming’ en de
hele financiële strate-
gie wordt ‘gericht op
het zo snel mogelijk

herstellen van dividend en het
creëren van lange termijn aan-
deelhouderswaarde’. Het is niet
dat PostNL daar geheimzinnig
over doet. In 2017 wil de directie
een verbetering van de resultaten
laten zien voor de aandeelhou-
ders. De ambitie voor 2020 is een
netto bedrijfsresultaat van € 265
tot 335 miljoen. Daarom is de be-
sparingsdoelstelling verhoogd met
€ 200 miljoen naar 345 miljoen.

De brievenpost
nog steeds een
winstmachine
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Politiek Cultureel Actie
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Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open woensdag 
11.00-15.00 u

“Een klap
in je gezicht”

Cao-voorstellen
PostNL vragen

om een passend
antwoord

Dinsdag 8 maart
18.00 u verzamelen op de Dam
voor een fakkeloptocht
19.30 u feestelijke manifesta-
tie in gebouw HTIB, 1ste Wete-
ringplantsoen 2c, Amsterdam

Op 8 maart gaan vrouwen in de
hele wereld de straat op voor
rechten van vrouwen en meisjes,
tegen onderdrukking,
voor zelfbeschikkings-
recht, zo ook in Neder-
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8 maart
=

Internationale
Vrouwendag
in Amsterdam

Een andere
toekomst

een beter bestaan
weg met de 

oorlog
vrouwen vooraan!



land. Op 8 maart mani-
festeren vrouwen zich
op de hele wereld om de
wederzijdse ondersteu-

ning en onderlinge solidariteit in
de strijd van alle vrouwen vooruit
te brengen. Doe mee met 8
maart, sluit je aan bij de demon-
stratie en kom naar de 8 maart
viering!
Een van de belangrijke onder-
werpen van de manifestatie op 8
maart is de deelname van de Ne-
derlandse delegatie aan de 2e
Wereldvrouwenconferentie van
basisvrouwen 2016 in Nepal!
“Vrouwen beklimmen de hoogste

bergen” is het motto van de op-
roep voor deze conferentie die
van 13-18 maart in Kathmandu in
Nepal wordt gehouden.
Op Internationale Vrouwendag
moedigen Wereldvrouwen alle

vrouwen aan om zich aan
te sluiten bij deze strijd-
bare vrouwenbeweging -
die verbonden is met het
dagelijks leven van ge-
wone vrouwen. De Wereld-
vrouwenconferentie strijdt
voor de bevrijding van de
vrouw in een bevrijde
maatschappij overal ter
wereld! 
Meer info:
8maartcomite@gmail.com
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Alle reorganisatie-rondes
waren en zijn er op gericht
om maximale winsten te
persen uit de postwerkers.

Let wel de brievenpost is nog
steeds het belangrijkste onderdeel
van de totale omzet van PostNL:
die is bijna 3,5 miljard euro, waar-
van ruim 2 miljard door ‘Mail’
(Post). De omzet van ‘Parcels’
(Pakketten) is 850 miljoen en ‘In-
ternational’ ruim 900 miljoen om-
zet (cijfers van 2014). En de brie-
venpost levert ook het grootste
aandeel in de winst van PostNL,
namelijk 230 miljoen van de 287
miljoen euro netto.

Nog meer flexibel werken
tegen lagere beloning?

De verslechteringsvoorstellen voor
de cao 2016 treffen alle postwer-
kers die onder de Cao ‘Productie’
vallen, dwz sorteerders, voorbe-
reiders, maar ook – sinds 2015 de
chauffeurs van Pakketten (voor-
heen Transport). De hoofdaanval
is gericht op de ‘toelage voor het
werken op ongebruikelijke tijdstip-
pen’, de Tot. De ‘dagdienst’ ven-
sters bij de chauffeurs wil het be-
drijf opschuiven van 6.00 ’s och-
tends naar 22.00 uur, zonder
enige Tot, óók op zaterdag. Bij
Productie moet de Tot op zaterdag
overdag ook afgeschaft worden.
En bijvoorbeeld de Tot op zondag
halveren - naar 50%.
Het is een hele waslijst. Het komt
er op neer dat PostNL juist méér
wil laten werken op de avonden, ’s
nachts en in de weekenden, maar

daar niet voor wil betalen.

Verworven rechten

Verworven rechten, zoals een ga-
rantieregeling voor de Tot, moeten
afgeschaft worden? Voor de
nieuwe cao wil PostNL ook afspra-
ken maken over ‘duurzame inzet-
baarheid’, dat zou bekostigd moe-
ten worden door juist die maatre-
gelen te schrappen, die het voor
oudere collega’s mogelijk moesten
maken het langer vol te houden.

De moeite waard
om voor te vechten

Het is hoog tijd voor postwerkers
om zich te beraden op een pas-
send antwoord. En zelf een aantal
eisen op te stellen die de belangen
van alle collega’s dienen, zoals een
behoorlijke loonsverhoging, vaste
banen, vaste roosters, een goede
60+regeling. En gelijk loon voor
gelijk werk, daarom is afschaffing
van de jeugdschalen een goede
eis! Een omschakeling in de vak-
bondsstrijd is nodig, voor vak-
bondsleden samen met collega’s
geldt: aanvallen is de beste verde-
diging. 
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Wat vind jij?
Geef je mening over Post in
Beweging en contact over wat
we kunnen doen om de strijd
concreet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl
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Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.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

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’.



Bij de voorbereidingslocatie van
PostNL op de Johan Huizing-
alaan in Amsterdam is opnieuw
een ontslagronde gaande. Dit
keer zijn 14 collega’s overcom-
pleet verklaard, van wie 4 zater-
dagkrachten. Bij PostNL produc-
tie vallen overal ontslagen. In
het kader van de nieuwe weg
van de brief voert het postbe-
drijf in totaal 450 tot 650 fte
ontslagen door.

Maximalisering winst
staat voorop

De directie van de Johan Hui-
zingalaan zegt dat de 14 ontsla-
gen worden, omdat er geen
werk meer voor ze zou zijn.
Maar tegelijkertijd neemt PostNL
op deze vestiging steeds men-
sen aan met tijdelijke contrac-
ten. Dus het argument ‘dat er
geen werk meer is’ is een leu-
gen.  Wat is dan wel de reden?
PostNL wil af van postwerkers
met grote contracten, die in de
iets hogere loonschalen zitten.
En ze vervangen door slecht be-
taalde, flexibele en rechteloze
postwerkers met een tijdelijk
klein contract. Op deze manier

probeert het postbedrijf
de loonkosten te drukken
over de ruggen van de
postwerkers. De maxi-
malisering van de winst
voor de aandeelhouders
staat voorop.
Meer vaste contracten
nodig

Sinds 1 juli 2015 moeten bedrij-
ven na drie opvolgende tijdelijke
contracten of na twee jaar lang
tijdelijke contracten arbeiders
een vast contract geven. De
maatregel is bedoeld om bedrij-
ven aan te sporen om meer
vaste contracten af te sluiten.
Maar daar heeft PostNL geen
boodschap aan. Als de wettelijk
toegestane periode voor tijde-
lijke contracten afgelopen is
stuurt het postbedrijf de post-
werkers de laan uit. En na zes
maanden en één dag mogen ze
weer beginnen met een nieuw
tijdelijk contract.
Koppen bij elkaar steken, zelf ei-
sen stellen
Om voor hun belangen op te ko-
men is het goed als de postwer-
kers bij elkaar komen en be-
spreken wat ze hiertegenover
kunnen stellen. Welke eisen er
gesteld moeten worden en
welke actie er samen onderno-
men kan worden om duidelijk te
maken dat postwerkers vaste
banen willen met genoeg uren
om van te leven. Post in Bewe-
ging stelt de volgende eis voor: 
- Vaste banen, niemand over-
compleet!

Nederland staat in Europa in de
top drie van flexibel werk – achter
Spanje en Portugal (gegevens
CBS). Regering en bedrijven heb-
ben de crisis benut voor een om-
schakeling van vast naar flexibel
werk. Hierdoor is flexibel werk
vooral bij jongeren de norm ge-
worden en hebben inmiddels de
meeste jongeren met werk een
flexibel contract. Om rond te kun-
nen komen nemen jongeren
meerdere banen aan of laten zich

wegduwen in een zzp-constructie,
zoals bij de post en in steeds meer
in de zorg. Wat in eerste instantie
een vlucht uit de onzekerheid lijkt,
eindigt - ook door het opdrijven
van de werkdruk - meestal in ar-
moede. De onzekerheid over werk
leidt zelfs bij jongeren tot burn-
outklachten.

Laat je niet wegduwen,
organiseer je

Jongeren moeten zich organiseren
- in de vakbond en daarbuiten.
Dat is nodig om met jong en oud
samen de toekomst te bevechten.
Nu groeien veel kinderen en jon-
geren op in armoede. Veel jonge-
ren gaan al vroeg werken om in
eigen onderhoud te voorzien en zo
het gezinsinkomen te on-
dersteunen. Verder leren
wordt moeilijker gemaakt
door het afschaffen van de

Nederland
koploper in
uitbuiting
jongeren
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Ook de winke-
lier met post-

kantoor en pak-
ketservicepunt

wordt door
PostNL het vel

over de oren
gehaald. De

basisvergoedin-
gen gaan per

1 juli drastisch
omlaag, vol-

gens PostNL zal
dit de onderne-
mer stimuleren,

want deze
krijgt een bo-

nus voor meer
omzet.
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Vaste banen

niemand
overcompleet



Het hoe en waarom
van zelfstandige actie
Om eisen als ‘vaste banen’ en ‘gelijk loon voor gelijk werk’ inge-
willigd te krijgen is zelfstandige strijd nodig.
Zelfstandig betekent: strijd vormgegeven door werkende mensen
zelf onder een zelfgekozen leiding voor eigen collectief belang –
niet afhankelijk van vakbondsbureaucraten met hun gepolder.
Zelfstandige strijd maakt het ont-
plooien van de macht van de
werkende mensen mogelijk. Zelf-
standige strijd maakt verbetering
van de positie van de werkende
mensen mogelijk. 
Het is samen met collega’s vorm-
geven aan de vakbond als strijd-
organisatie, terwijl het poldermo-
del die strijdorganisatie juist de
nek omdraait. Zelfstandige strijd
is strijd op hoger niveau. Zelf-
standige strijd vereist een hoger
inzicht bij werkende mensen en
vereist bovenal de vastbesloten-
heid om het lot in eigen handen
te nemen.  

Als we aan de poort staan bij het
Sorteercentrum Brieven (ScB)
aan de Australiëhavenweg met
de Post in Beweging, horen we
altijd allerlei ideeën en opmer-
kingen. Zo ook begin februari.
Een collega riep in het voorbij-
gaan: “Schei toch uit met je
krantje, er gaat hier nooit iets
veranderen. Ik loop hier al tien-
tallen jaren, maar je bent een
nummer geworden.” Hij liep
door met z’n kwaadheid en we
konden er helaas niet op in
gaan.
Aan die kwaadheid en woede
liggen natuurlijk minder posi-
tieve ervaringen ten grondslag.
Ervaringen met de organisatie
van het bedrijf, met managers,
met collega’s misschien of met
de vakbonden.
Wat het uitdelen van de PiB be-
treft, dat is onze eigen verant-
woordelijkheid en we hebben

gelukkig de vrijheid om dat te
doen. Nog steeds neemt zeker
95% van de collega’s bij het ScB
de PiB graag mee en wij steken
veel van hen op door wat zij ons
vertellen.
Wat de woede betreft, tja dat is
net zoals bij angst, het is een
slechte raadgever. De woede
zorgt er meestal voor dat je ook
niet goed kan zien hoe zaken
dan wel moeten en kunnen ver-
anderen.
En er is bij de Post juist heel veel
veranderd, alleen niet ten gun-
ste van ons.
Kijk bijvoorbeeld naar de in-
stroom van uitzendkrachten, op-
vallend is dat er ook oudere col-
lega’s bij zijn. Het is mooi dat ze
werk hebben, maar: “een toe-
komst heb je hier niet”. Tegelij-
kertijd zijn er van de vasten die
er nog zijn, collega’s ontslagen.
Kwaadheid helpt niet, maar wat
dan wel.
Als je inderdaad zaken wilt ver-
anderen is de enige manier om
met collega’s te bespreken wat
je dwars zit bij PostNL. Dat is
wat we met de PiB iedere keer
propageren: de koppen bij el-
kaar steken, eisen opstellen,
een actievorm kiezen, democra-
tisch je woordvoerders kiezen,

solidariteit organiseren, de vak-
bond inschakelen op basis van
je eigen plan, de actie doorvoe-
ren en met zoveel mogelijk col-
lega’s de resultaten bespreken
en volgende stappen met el-
kaar maken.
Als je niet strijdt, verandert er
niets en heb je op voorhand ver-
loren. Als je wel strijdt kan je
winnen. De woede wordt dan
gericht op de oorzaak van je
kwaadheid. En meestal hoef je
dan nooit meer zo kwaad te zijn
op jezelf en op je collega’s.

4 5

Aan de poort:

“hier
verandert
nooit iets”

Kom naar de
vergadering van

Post in Beweging
maandag

7 maart 2016
19.30 uur

Rode Morgen
Hembrugstraat  148

Amsterdam

basisbeurs. Veel jongeren lopen ook vast door de hoge zorg-
kosten. Zo hoeft het leven niet te zijn. Gratis gezondheidszorg,
studie – een volwaardig inkomen, ook bij ziekte en werkloos-

heid. Het zijn de gewone dingen, die bevochten moeten worden.
Bij JeS (Jong en Strijdbaar) kun je je organiseren voor een maatschap-
pij zonder uitbuiting en onderdrukking (info@jongenstrijdbaar.nl)
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Bij de voorbereidingslocatie van
PostNL op de Johan Huizing-
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van de brief voert het postbe-
drijf in totaal 450 tot 650 fte
ontslagen door.

Maximalisering winst
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De directie van de Johan Hui-
zingalaan zegt dat de 14 ontsla-
gen worden, omdat er geen
werk meer voor ze zou zijn.
Maar tegelijkertijd neemt PostNL
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land. Op 8 maart mani-
festeren vrouwen zich
op de hele wereld om de
wederzijdse ondersteu-

ning en onderlinge solidariteit in
de strijd van alle vrouwen vooruit
te brengen. Doe mee met 8
maart, sluit je aan bij de demon-
stratie en kom naar de 8 maart
viering!
Een van de belangrijke onder-
werpen van de manifestatie op 8
maart is de deelname van de Ne-
derlandse delegatie aan de 2e
Wereldvrouwenconferentie van
basisvrouwen 2016 in Nepal!
“Vrouwen beklimmen de hoogste

bergen” is het motto van de op-
roep voor deze conferentie die
van 13-18 maart in Kathmandu in
Nepal wordt gehouden.
Op Internationale Vrouwendag
moedigen Wereldvrouwen alle

vrouwen aan om zich aan
te sluiten bij deze strijd-
bare vrouwenbeweging -
die verbonden is met het
dagelijks leven van ge-
wone vrouwen. De Wereld-
vrouwenconferentie strijdt
voor de bevrijding van de
vrouw in een bevrijde
maatschappij overal ter
wereld! 
Meer info:
8maartcomite@gmail.com
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Alle reorganisatie-rondes
waren en zijn er op gericht
om maximale winsten te
persen uit de postwerkers.

Let wel de brievenpost is nog
steeds het belangrijkste onderdeel
van de totale omzet van PostNL:
die is bijna 3,5 miljard euro, waar-
van ruim 2 miljard door ‘Mail’
(Post). De omzet van ‘Parcels’
(Pakketten) is 850 miljoen en ‘In-
ternational’ ruim 900 miljoen om-
zet (cijfers van 2014). En de brie-
venpost levert ook het grootste
aandeel in de winst van PostNL,
namelijk 230 miljoen van de 287
miljoen euro netto.

Nog meer flexibel werken
tegen lagere beloning?

De verslechteringsvoorstellen voor
de cao 2016 treffen alle postwer-
kers die onder de Cao ‘Productie’
vallen, dwz sorteerders, voorbe-
reiders, maar ook – sinds 2015 de
chauffeurs van Pakketten (voor-
heen Transport). De hoofdaanval
is gericht op de ‘toelage voor het
werken op ongebruikelijke tijdstip-
pen’, de Tot. De ‘dagdienst’ ven-
sters bij de chauffeurs wil het be-
drijf opschuiven van 6.00 ’s och-
tends naar 22.00 uur, zonder
enige Tot, óók op zaterdag. Bij
Productie moet de Tot op zaterdag
overdag ook afgeschaft worden.
En bijvoorbeeld de Tot op zondag
halveren - naar 50%.
Het is een hele waslijst. Het komt
er op neer dat PostNL juist méér
wil laten werken op de avonden, ’s
nachts en in de weekenden, maar

daar niet voor wil betalen.

Verworven rechten

Verworven rechten, zoals een ga-
rantieregeling voor de Tot, moeten
afgeschaft worden? Voor de
nieuwe cao wil PostNL ook afspra-
ken maken over ‘duurzame inzet-
baarheid’, dat zou bekostigd moe-
ten worden door juist die maatre-
gelen te schrappen, die het voor
oudere collega’s mogelijk moesten
maken het langer vol te houden.

De moeite waard
om voor te vechten

Het is hoog tijd voor postwerkers
om zich te beraden op een pas-
send antwoord. En zelf een aantal
eisen op te stellen die de belangen
van alle collega’s dienen, zoals een
behoorlijke loonsverhoging, vaste
banen, vaste roosters, een goede
60+regeling. En gelijk loon voor
gelijk werk, daarom is afschaffing
van de jeugdschalen een goede
eis! Een omschakeling in de vak-
bondsstrijd is nodig, voor vak-
bondsleden samen met collega’s
geldt: aanvallen is de beste verde-
diging. 

Vervolg
van

blz. 1

Wat vind jij?
Geef je mening over Post in
Beweging en contact over wat
we kunnen doen om de strijd
concreet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl

Vervolg
van

blz. 8

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.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

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’.



De inzet van PostNL voor de cao-
onderhandelingen 2016, is een
aanval op het loon en de verwor-
ven rechten van de postwerkers.
Denkt de directie hiermee weg te
kunnen komen of is het de tactiek
van zwaar inzetten en dan met
hier en daar wat minder verslech-
tering het snijden in de loonkosten
door te zetten?

Doelstellingen PostNL
zijn duidelijk

Bij de presentatie van de toe-
komstplannen van PostNL op 3-

11-15 kwam de di-
rectie met een mooi
weer verhaal: ‘we
hebben onze beloftes
waargemaakt en
PostNL in de afgelo-
pen jaren omge-
bouwd tot een effi-
ciënte, flexibele,
klantgerichte en fi-
nancieel gezonde on-
derneming’ en de
hele financiële strate-
gie wordt ‘gericht op
het zo snel mogelijk

herstellen van dividend en het
creëren van lange termijn aan-
deelhouderswaarde’. Het is niet
dat PostNL daar geheimzinnig
over doet. In 2017 wil de directie
een verbetering van de resultaten
laten zien voor de aandeelhou-
ders. De ambitie voor 2020 is een
netto bedrijfsresultaat van € 265
tot 335 miljoen. Daarom is de be-
sparingsdoelstelling verhoogd met
€ 200 miljoen naar 345 miljoen.

De brievenpost
nog steeds een
winstmachine
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steun
prijs

€ 0,20

Vervolg
op

blz. 2

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 acceptgiro-
kaart.
Vul de bon in, uitknippenen opsturen:
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam

2-3-2016

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

Politiek Cultureel Actie
Centrum Rode Morgen

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open woensdag 
11.00-15.00 u

“Een klap
in je gezicht”

Cao-voorstellen
PostNL vragen

om een passend
antwoord

Dinsdag 8 maart
18.00 u verzamelen op de Dam
voor een fakkeloptocht
19.30 u feestelijke manifesta-
tie in gebouw HTIB, 1ste Wete-
ringplantsoen 2c, Amsterdam

Op 8 maart gaan vrouwen in de
hele wereld de straat op voor
rechten van vrouwen en meisjes,
tegen onderdrukking,
voor zelfbeschikkings-
recht, zo ook in Neder-

Vervolg
op

blz. 7

8 maart
=

Internationale
Vrouwendag
in Amsterdam

Een andere
toekomst

een beter bestaan
weg met de 

oorlog
vrouwen vooraan!


