
Post in Beweging (PiB) is de be-
drijfskrant voor de post van de
Rode Morgen. Postwerkers ma-
ken deel uit van de redactie.
Werkers bij de post zijn welkom
om aan de vergaderingen deel
te nemen en mee te doen met
Post in Beweging. De PiB staat
open voor de mening van post-
werkers.
Postmonopolisten zoals PostNL
zijn alleen geïnteresseerd in de
belangen van de aandeelhou-
ders en dus in maximalisering
van de winsten, winsten die
door uitbuiting van de arbeids-
kracht van de postwerkers tot
stand zijn gekomen. Voor de be-
langen van de postwerkers kun-
nen alleen de postwerkers zelf
opkomen.

Het echte vakbondswerk
aanpakken

Post in Beweging ondersteunt de
strijd van postbodes, sorteer-
ders, voorbereiders, bezorgers,
en chauffeurs. Tegen ontslagen,
urenroof, asociale werktijden,
werkdruk en intimidatie. De PiB
strijdt tegen het verdeel en
heers van de directie, voor de
gemeenschappelijke belangen
van jong en oud, vast en uit-
zendkracht.

Onze bedrijfskrant wil postwer-
kers helpen om het echte vak-
bondswerk aan te pakken, dat
uitsluitend gebaseerd is op de
belangen van werkende mensen
en een toekomst voor de jon-
gere genera-
tie. Tegen-
over het pol-
dermodel dat
zich neerlegt
bij het kapi-
talisme en
bij de gren-
zen die de
kapitalisten
trekken. Wij
vinden dat
er een
maatschap-
pij moet komen, die uit-
gaat van de behoeften van de
mensen en niet van de
winsten voor de monopo-
lies. Wij zijn voor het
echte socialisme waar de

Van collega’s op de Johan Hui-
zingalaan in Amsterdam en van
collega postbezorgers van ver-
schillende vestigingen, horen we
veel over de problemen met de
smartphone en de ‘MijnWerk’
app. Het gebruik hiervan is in-
middels verplicht, als je principi-
ële bezwaren hebt, zou de be-
drijfsleiding alternatieve werk-
zaamheden voor je moeten zoe-
ken. Met de gedwongen provider
en het goedkope toestel zijn er
veel technische problemen die
PostNL afdoet als ‘kinderziekten’.
Maar hoe zou dit kind gezond op
moeten groeien?

Nieuwe diensten om
meer geld aan de
postbezorging te
verdienen

PostNL wil klanten nieuwe
diensten bieden - waar de
klanten vervolgens ook
voor moeten betalen na-
tuurlijk. Om bijvoorbeeld
ook Track&Trace voor
buspakjes in te kunnen
voeren, is een smart-

phone met app nodig. Maar ook
infodiensten voor andere bedrij-
ven zijn een optie voor PostNL om
meer geld mee te gaan verdie-
nen, in het kader van een ‘slimme
samenleving’. Daarom moeten
straks alle postbezorgers, zater-
dagbestellers, postbodes en
chauffeurs de smartphone ge-
bruiken.

Meer werk en
meer werkdruk

Vakbondsonderhandelaars
accepteren zonder meer de
mantra van ‘volumedaling’
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van PostNL en dat
al die nieuwe dien-
sten dan noodzake-
lijk zijn om werkge-

legenheid te behouden. In de
eerste plaats verdient PostNL nog
steeds tientallen miljoenen aan
het bezorgen van brieven. Deze
winstmakerij gaat juist ten koste
van de banen van de postwer-
kers, ten koste van hun inkomen,
hun gezondheid en hun sociale le-
ven. Tegelijkertijd gaat de ‘volu-
medaling’ gepaard met een
enorme toename van de werk-
druk voor de voorbereiders en
bezorgers. Met ‘volumedaling’
worden alle overcompleetverkla-
ringen, de flexibilisering, de uren-
roof goedgepraat.

Volumestijging rekent
PostNL niet mee

In 2015 is al vooruitge-
lopen op de volumeda-
ling-2016, maar begin
2016 zijn een aantal
grote klanten terugge-
komen. PostNL houdt
vast aan de begroting
van de uren voor 2016,
een toegezegde evalu-
atie en bijstelling van
uren voor de volume-
stijging is er nooit ge-
komen. Ook volumeda-
ling-2017 blijft geba-
seerd op volumedaling-
2016, zonder bijstel-
ling.
In de praktijk merken
voorbereiders en be-

zorgers weinig van volumedalin-
gen. Met de toename van bus-
pakjes, nu met het scannen erbij,
of het niet af kunnen leveren bij
een te kleine brievenbus, kost de
postbezorging aanzienlijk meer
tijd.

Zelf opkomen voor de
belangen van de postwerker

Voor de postwerkers zijn niet al-
leen vaste contracten met vol-
doende uren, genoeg collega’s,
werkbare roosters en de betaling
van alle gewerkte uren van be-
lang.
Ook moet er voldoende
betaalde werktijd zijn voor
het leren, het toepassen
en uitvoeren van het wer-
ken met de app op de smart-

Technologische vooruitgang
Technologische vooruitgang is goed als
het werk makkelijker wordt en in het be-
lang is van de postwerker. PostNL ge-
bruikt echter de technologische vernieu-
wingen om de winsten, die naar de aan-
deelhouders gaan, te verhogen ten koste
van de belangen van de postwerkers.
Je bent niet korter bezig met het werk
maar langer. Het werk gaat niet makke-
lijker maar moeilijker. PostNL ontkent dit
en daarom is dat bedrog. De postwer-
kers krijgen veel te weinig tijd voor het
leren, het toepassen en uitvoeren van
het werken met de app op de smart-
phone.
De uitbuiting van de werkers bij de post
neemt toe.

werkende mensen
zelf de dienst uit-
maken.

Positieve en
offensieve eisen

Post in Beweging is voor posi-
tieve en offensieve eisen, die
de strijd vooruit brengen, zoals
‘strijd voor het behoud van alle
arbeidsplaatsen’, ‘gelijk loon
voor gelijk werk’, ‘vaste banen
op vaste werktijden tegen be-
hoorlijk loon’ en ‘één CAO voor
de gehele post-sector!’
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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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Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) en bij de voorbe-
reidingslocatie Johan Huizing-
alaan (JHL) in Amsterdam. 
Daarnaast hebben een paar
honderd postwerkers in heel Ne-
derland een gratis digitaal abon-
nement op de PiB.
Aan de poort geven collega’s
soms spontaan geld of laten op-
een of andere manier blijken het
goed te vinden wat we schrij-
ven. 
We verzoeken nu alle postwer-
kers en andere lezers van Post
in Beweging om ons financiëel te
steunen.
Je kunt een steunbijdrage geven
aan de uitdelers bij de poort.
Of een steunbijdrage overmaken
op rekening
NL54INGB0004428359
van stichting Rode Morgen, on-
der vermelding ‘bijdrage PiB’.

Versterk Post in Beweging –
wordt donateur van de
Rode Morgen

Je kunt de Post in Beweging ook
duurzaam versterken door de
maandelijkse uitgave met een
vast bedrag – klein of groot - te
steunen als donateur van de
Rode Morgen. 
Door bijvoorbeeld maandelijks

een donatie over te maken op
rekeningnummer
NL54INGB0004428359 
van Stichting Rode Morgen o.v.v.
‘Donatie’.
Vraag bij de uitdelers van de PiB
om een donateursformulier.
Donaties aan de Rode Morgen
zijn fiscaal aftrekbaar (de Rode
Morgen is een ANBI-stichting).

Eerst meer weten 
over de Rode Morgen?

Koop en lees ons maandblad -
bij de uitdelers aan de poort
voor 80 cent te koop, of neem
een gratis proefabonnement
voor drie maanden.

Collega’s van de vestiging in Nij-
megen voeren sinds maart dit
jaar actie tegen werkdruk en ont-
slagen. In juni hebben zij meer-
dere stakingen en werkonderbre-
kingen gehouden, met als eisen
normale roostertijden en het te-
rugdraaien van 18 ontslagen. 
In augustus heeft PostNL  - dank-
baar gebruikmakend van een
kleine brand in het pand - de Nij-
meegse collega’s overgeplaatst
naar Arnhem en het pand aan de
Van Rosenburgweg te koop ge-

zet. Door de overhaaste verhui-
zing is op de vestiging in Arnhem
een chaotische en gevaarlijke si-
tuatie ontstaan. Op piekdagen
kan je je kont niet keren.
PostNL denkt de problemen op te
lossen door alles op de postwer-
kers af te schuiven en wil nu voor
de postbezorgers een andere
aanlevertijden- en wachttijdrege-
ling. Niet alleen bij de ruim 120
‘Nijmegenaren’, maar ook bij de
500 Arnhemse collega’s,
roept dit veel verzet op.

phone. Deze moet
bovendien van goede
kwaliteit zijn en volle-
dig betaald worden

door PostNL. Het is raadzaam om

onderling te overleggen hoe voor
de gemeenschappelijke belangen
op te komen. Post in Beweging
staat postwerkers graag met raad
en daad terzijde.

36

Collega’s uit Nijmegen
boeken overwinning met
stakingsactie in Arnhem
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chinemensen
om 3.00 uur
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gaan

Steun Post in Beweging



De Autoriteit Consument en
Markt (ACM) heeft PostNL groen
licht gegeven voor het verhogen
van de tarieven voor het basis-
pakket aan postdiensten met ge-
middeld 8% in 2017. PostNL
maakte 10 oktober bekend dat de
postzegel volgend jaar 78 euro-
cent gaat kosten, een brief naar
het buitenland gaat minimaal
1,33 euro kosten. De prijsstijging
van 5 cent - per poststuk tot 20
gram - gaat PostNL bij het huidige
‘volume’, dat is 10 miljoen brie-
ven per dag gemiddeld, een om-
zetstijging van 130 miljoen euro
in een jaar opleveren. Ook als we
door de dure postzegel minder
brieven gaan versturen – PostNL
gaat uit van een volumedaling
van 10% - is de opbrengst van de
brievenpost in 2017 117 miljoen
euro méér dan nu.

Volumedaling?

Als reden voor de forse prijsver-
hogingen van de laatste jaren,
wordt steeds de aanhoudende
krimp in het briefverkeer ge-
noemd. Postwerkers in de sorteer-
centra en op de voorbereidingslo-
caties zien die krimp niet echt, zij
ervaren een steeds grotere werk-

druk met bijvoorbeeld een
forse toename van buspak-
jes.

PostNL gedwongen
resultaten te publiceren

Na jarenlang geweigerd te
hebben om financiële verant-

woording af te leggen over het
uitvoeren van de universele post-
dienst (UPD), publiceert PostNL
sinds 2014 de behaalde resulta-
ten en het rendement van de
UPD.
PostNL heeft jarenlang volgehou-
den dat het voldoen aan de wet-
telijke eisen die aan de UPD wor-
den gesteld, alleen maar geld
kost. Dankzij een flinke lobby in
Den Haag heeft PostNL de post-
wet en –regelingen aan laten pas-
sen, waardoor de kosten van de
UPD teruggeschroefd worden. Zo
wordt sinds 1 januari 2016 onder
andere het aantal brievenbussen
en postvestigingen drastisch ver-
minderd.

Rendementen voor
de aandeelhouders

Naast de toenemende opbreng-
sten van de pakketten, levert ook
het versturen van brieven aardige
rendementen op voor de aan-
deelhouders.
In de openbare versie van de ‘Fi-
nanciële Verantwoording univer-
sele postdienst 2015’ vind je als
bedrijfsresultaat vóór belastin-
gen: 48,3 miljoen euro en een
rendement van 5,5%.

Tegenover intimida-
tie en willekeur:
‘geen gefröbel, maar
collectieve actie!’

Op de vakbondsvergadering eind
september in Nijmegen lieten de
collega-voorbereiders en postbe-
zorgers – vooral bezorgsters –
luid en duidelijk van zich horen,
formuleerden eisen en deden
verschillende actievoorstellen:
“we moeten ze in Den Haag
(hoofdkantoor PostNL - red.) een
poepie laten ruiken”.
De vakbondsbestuurder had het
over ‘nadenken hoe processen lo-
pen’ en over ‘afhankelijksrelatie’
en hoe je je dan op moest stellen
tegenover de bedrijfsleiding. Een
strijdbare collega riep op om te
stoppen met dat gefröbel: “actie
is nodig, anders is het ieder voor
zich.”
Een andere collega merkte kri-
tisch op: “wij maken van het pro-
bleem van PostNL ons probleem.
Bij het werkoverleg wordt ge-
zegd: ‘hoe gaan we de proble-
men oplossen’, het terechte ant-
woord van een collega was: meer

mensen aannemen!”

Door solidaire stakingsactie
houdt collega haar baan

Zaterdagochtend 22 oktober
hebben collega’s van unit 3 in
Arnhem een solidaire werkonder-
breking doorgevoerd, zij eisen
dat PostNL moet stoppen met in-
timidatie en willekeur. De belang-
rijkste concrete eis was dat een
collega, van wie het contract niet
is verlengd omdat zij lastige vra-
gen stelde, in dienst moet blijven
en wel bij haar eigen unit.
In een extra werkoverleg de-
zelfde dag kondigde de bedrijfs-
leider aan dat het contract van
deze collega alsnog verlengd
wordt en dat zij haar werk in haar
eigen unit blijft doen. Onder een
andere teamcoach.
De BLG van Nijmegen schreef
ons over dit voorbeeld van een-
heid en vastberadenheid en wat
het betekent om voor elkaar op
te komen: “deze overwinning is
een overwinning van ons alle-
maal. PostNL weet dat zij nog
lang niet klaar zijn met ons.”
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Duurdere
postzegel:
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aandeelhouders
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Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) en bij de voorbe-
reidingslocatie Johan Huizing-
alaan (JHL) in Amsterdam. 
Daarnaast hebben een paar
honderd postwerkers in heel Ne-
derland een gratis digitaal abon-
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megen voeren sinds maart dit
jaar actie tegen werkdruk en ont-
slagen. In juni hebben zij meer-
dere stakingen en werkonderbre-
kingen gehouden, met als eisen
normale roostertijden en het te-
rugdraaien van 18 ontslagen. 
In augustus heeft PostNL  - dank-
baar gebruikmakend van een
kleine brand in het pand - de Nij-
meegse collega’s overgeplaatst
naar Arnhem en het pand aan de
Van Rosenburgweg te koop ge-

zet. Door de overhaaste verhui-
zing is op de vestiging in Arnhem
een chaotische en gevaarlijke si-
tuatie ontstaan. Op piekdagen
kan je je kont niet keren.
PostNL denkt de problemen op te
lossen door alles op de postwer-
kers af te schuiven en wil nu voor
de postbezorgers een andere
aanlevertijden- en wachttijdrege-
ling. Niet alleen bij de ruim 120
‘Nijmegenaren’, maar ook bij de
500 Arnhemse collega’s,
roept dit veel verzet op.

phone. Deze moet
bovendien van goede
kwaliteit zijn en volle-
dig betaald worden

door PostNL. Het is raadzaam om

onderling te overleggen hoe voor
de gemeenschappelijke belangen
op te komen. Post in Beweging
staat postwerkers graag met raad
en daad terzijde.
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Volumestijging rekent
PostNL niet mee

In 2015 is al vooruitge-
lopen op de volumeda-
ling-2016, maar begin
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vast aan de begroting
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stijging is er nooit ge-
komen. Ook volumeda-
ling-2017 blijft geba-
seerd op volumedaling-
2016, zonder bijstel-
ling.
In de praktijk merken
voorbereiders en be-

zorgers weinig van volumedalin-
gen. Met de toename van bus-
pakjes, nu met het scannen erbij,
of het niet af kunnen leveren bij
een te kleine brievenbus, kost de
postbezorging aanzienlijk meer
tijd.

Zelf opkomen voor de
belangen van de postwerker

Voor de postwerkers zijn niet al-
leen vaste contracten met vol-
doende uren, genoeg collega’s,
werkbare roosters en de betaling
van alle gewerkte uren van be-
lang.
Ook moet er voldoende
betaalde werktijd zijn voor
het leren, het toepassen
en uitvoeren van het wer-
ken met de app op de smart-

Technologische vooruitgang
Technologische vooruitgang is goed als
het werk makkelijker wordt en in het be-
lang is van de postwerker. PostNL ge-
bruikt echter de technologische vernieu-
wingen om de winsten, die naar de aan-
deelhouders gaan, te verhogen ten koste
van de belangen van de postwerkers.
Je bent niet korter bezig met het werk
maar langer. Het werk gaat niet makke-
lijker maar moeilijker. PostNL ontkent dit
en daarom is dat bedrog. De postwer-
kers krijgen veel te weinig tijd voor het
leren, het toepassen en uitvoeren van
het werken met de app op de smart-
phone.
De uitbuiting van de werkers bij de post
neemt toe.

werkende mensen
zelf de dienst uit-
maken.

Positieve en
offensieve eisen

Post in Beweging is voor posi-
tieve en offensieve eisen, die
de strijd vooruit brengen, zoals
‘strijd voor het behoud van alle
arbeidsplaatsen’, ‘gelijk loon
voor gelijk werk’, ‘vaste banen
op vaste werktijden tegen be-
hoorlijk loon’ en ‘één CAO voor
de gehele post-sector!’
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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

Vervolg
op

blz. 3

Vervolg
Wat wil
Post in

Beweging?

Vervolg
smartphone

and app

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €   6,80   
0   steunabonnement  € 11,35
0   gratis proefabonnement 3 nummers

Geef uw keuze - met vermelding van uw naam,
adres, postcode en woonplaats - door via:

mail: redactie@rodemorgen.nl
of
telefoon: 010-4860045
of
post: Rode Morgen, postbus 51245

3007 GE Rotterdam

U kunt ook direct betalen op rekening
NL54INGB0004428359 
t.n.v. Stg. Rode Morgen te Rotterdam 
o.v.v. abo Rode Morgen - en naam en adres.

Kijk ook op www.rodemorgen.nl

Kom naar de
vergadering van

Post in Beweging

maandag
5 december 2016

19.30 uur

Rode Morgen
Hembrugstraat  148

Amsterdam



Post in Beweging (PiB) is de be-
drijfskrant voor de post van de
Rode Morgen. Postwerkers ma-
ken deel uit van de redactie.
Werkers bij de post zijn welkom
om aan de vergaderingen deel
te nemen en mee te doen met
Post in Beweging. De PiB staat
open voor de mening van post-
werkers.
Postmonopolisten zoals PostNL
zijn alleen geïnteresseerd in de
belangen van de aandeelhou-
ders en dus in maximalisering
van de winsten, winsten die
door uitbuiting van de arbeids-
kracht van de postwerkers tot
stand zijn gekomen. Voor de be-
langen van de postwerkers kun-
nen alleen de postwerkers zelf
opkomen.

Het echte vakbondswerk
aanpakken

Post in Beweging ondersteunt de
strijd van postbodes, sorteer-
ders, voorbereiders, bezorgers,
en chauffeurs. Tegen ontslagen,
urenroof, asociale werktijden,
werkdruk en intimidatie. De PiB
strijdt tegen het verdeel en
heers van de directie, voor de
gemeenschappelijke belangen
van jong en oud, vast en uit-
zendkracht.

Onze bedrijfskrant wil postwer-
kers helpen om het echte vak-
bondswerk aan te pakken, dat
uitsluitend gebaseerd is op de
belangen van werkende mensen
en een toekomst voor de jon-
gere genera-
tie. Tegen-
over het pol-
dermodel dat
zich neerlegt
bij het kapi-
talisme en
bij de gren-
zen die de
kapitalisten
trekken. Wij
vinden dat
er een
maatschap-
pij moet komen, die uit-
gaat van de behoeften van de
mensen en niet van de
winsten voor de monopo-
lies. Wij zijn voor het
echte socialisme waar de

Van collega’s op de Johan Hui-
zingalaan in Amsterdam en van
collega postbezorgers van ver-
schillende vestigingen, horen we
veel over de problemen met de
smartphone en de ‘MijnWerk’
app. Het gebruik hiervan is in-
middels verplicht, als je principi-
ële bezwaren hebt, zou de be-
drijfsleiding alternatieve werk-
zaamheden voor je moeten zoe-
ken. Met de gedwongen provider
en het goedkope toestel zijn er
veel technische problemen die
PostNL afdoet als ‘kinderziekten’.
Maar hoe zou dit kind gezond op
moeten groeien?

Nieuwe diensten om
meer geld aan de
postbezorging te
verdienen

PostNL wil klanten nieuwe
diensten bieden - waar de
klanten vervolgens ook
voor moeten betalen na-
tuurlijk. Om bijvoorbeeld
ook Track&Trace voor
buspakjes in te kunnen
voeren, is een smart-

phone met app nodig. Maar ook
infodiensten voor andere bedrij-
ven zijn een optie voor PostNL om
meer geld mee te gaan verdie-
nen, in het kader van een ‘slimme
samenleving’. Daarom moeten
straks alle postbezorgers, zater-
dagbestellers, postbodes en
chauffeurs de smartphone ge-
bruiken.

Meer werk en
meer werkdruk

Vakbondsonderhandelaars
accepteren zonder meer de
mantra van ‘volumedaling’
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Post iinn  bbeewweeggiinngg
2-11-16 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam

steun
prijs

€ 0,20

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open dinsdag, woensdag

en donderdag
11.00-15.00 u

Wie profiteert
van het werken
met de
smartphone
en de app?

Wat wil
Post in Beweging?

Vervolg
op

blz. 7

Vervolg
op

blz. 2


