
Minister Kamp en de regering
zijn bij de overnamepogingen
van Bpost ineens bezorgd over
de dienstverlening van de post
in Nederland. In Nederland zijn
echter met behulp van dezelfde
Kamp en dezelfde regering door
PostNL onder meer massaal post-
kantoren gesloten en kost de
postzegel inmiddels een vermo-
gen. Hoezo dienstverlening? De
Belgen leggen onmiddellijk de
hele post plat – een goed voor-
beeld - , als ’Nederlandse toe-
standen dreigen’ bij een over-
name. De collega’s bij Bpost heb-
ben terecht geen zin om ook ‘low-
costcowboy’ te worden.
Kamp toetert, dat PostNL in Ne-
derlandse handen moet blijven.

Dit plotse chauvinisme is mis-
plaats als je bedenkt dat media-
tycoon John de Mol eigenlijk de
enige grootaandeelhouder van
Nederlandse afkomst is met 5
procent van de aandelen. Wie is
de Nederlandse mol? Ja, John
dus. De overige aandeelhouders
zijn bedenkelijke buitenlande par-
tijen, zoals investeringsmaat-
schappijen Causeway Capital ma-
nagement en Fidelity manage-
ment, beiden uit de VS en beiden
in het bezit van 10 procent van de
aandelen van PostNL.

Depot Kolham is één van de de-
pots van de Nieuwe Logistieke
Infrastructuur (NLI) bij PostNL,
waar al die pakketten door de
handen van de werkers gaan.
Hier werken collega’s die hun
vorige baan verloren en in de
bijstand zijn beland.
Zij worden verplicht te werk ge-
steld door de gemeente Hooge-
zand-Sappemeer. Zij moeten
drie maanden zonder loon wer-
ken, daarna volgt een flutcon-
tract van 9 maanden, zonder
vaste uren, tegen een lager loon
dan andere uitzendkrachten. Dit
alles onder het mom van een
‘reïntegratie-traject’.

Kolham - Verzet
tegen werken
zonder loon

De pakketsorteer-
ders in Kolham ko-
men daar 8 decem-
ber 2016 tegen in
opstand. Zij over-
handigen de wet-
houder van de ge-
meente Hoogezand

een petitie die door 300 colle-
ga’s is ondertekend. Zij eisen
echte banen en meer zekerheid,
gelijk loon voor gelijk werk,
goede arbeidsomstandigheden
en een einde aan het werken
zonder loon.
PostNL ontkent iedere verant-
woordelijkheid maar stelt dat ge-
dwongen inzet ‘onwenselijk’ is.

Waddinxveen -
Actie tegen werkdruk

In het distributiecentrum van
PostNL in Waddinxveen
werken veel Poolse colle-
ga’s als pakketsorteerder.
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0    jaarabonnement   €  16,00   
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Geef uw keuze - met vermelding van uw naam,
adres, postcode en woonplaats - door via:
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telefoon: 010-4860045 of
post: Rode Morgen, postbus 51245

3007 GE Rotterdam
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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



Verkiezingen worden wel het
feest van de democratie ge-
noemd. Begin volgend jaar mo-
gen FNV-leden een opvolger kie-
zen voor de vertrokken Heerts
(die zelf een paar jaar geleden
kandidaat werd gesteld door
VNO-vertegenwoordigers Wijffels
en Noten). Vicevoorzitter Van Dijk
had vorig jaar laten weten Heerts
wel op te willen volgen. De meer-
derheid van het bestuur (het gaat
niet over leden) geeft echter de
voorkeur aan Busker. Die is ouder
en afkomstig uit de Nederlandse
Politiebond en – net als Heerts –
de Marechausseevereniging.

Een-tweetje vakbondbestuur
en politiek 

Als compensatie krijgt Van Dijk
een hoge plaats op de PvdA-lijst
voor de tweede kamer aangebo-
den. Officieel gaan daar de PvdA-
leden over, maar Van Dijk heeft

van kandidaat-lijsttrekker As-
scher te horen gekregen dat dit
wel goed zit. Anders zou hij zijn
huidige job niet opgeven. Overi-
gens had Van Dijk tien jaar gele-
den zijn lidmaatschap van de
PvdA verruild voor dat van Groen
Links, omdat hij de sociaaldemo-
craten te neoliberaal vond. Maar
ze lijken intussen zoveel op el-
kaar, zegt Van Dijk, dat hij nu zijn
lidmaatschap van GroenLinks
heeft opgezegd en weer PvdA-lid
is geworden. Je moet flexibel zijn
in de parlementaire politiek.

Echte democratie

Echte democratie begint aan de
basis, waar werkende mensen
zelf het heft in handen nemen,
hun eisen en strategie bepalen,
zelf hun vertegenwoordigers aan-
wijzen en die weer af kunnen zet-
ten, als zij zich niet aan de af-
spraken houden.

Zoals op de andere
vestigingen worden
de postwerkers ook
daar opgejaagd. De
pakketsorteerders
zijn in dienst van In-

Person, het uitzendbureau dat
door PostNL sinds 2011 gebruikt
wordt. Dit heet een ‘innovatief
model’, maar het is gewoon
’aannemen van werk’, waarmee
de PostNL iedere verantwoorde-
lijkheid denkt af te kunnen
schuiven. De werkers in Wad-
dinxveen hebben een petitie op-
gesteld, die door meer dan 50
collega’s is ondertekend en heb-
ben deze, in de vorm van een
gele kaart, op 18 november aan
de directie overhandigd.
Zij eisen normale waardering en
respect, willen vakantie op kun-

nen nemen met de Kerst, willen
4 dagen van te voren hun roos-
ter weten en willen regelmatige
pauzes. 
Bovendien eisen zij meer colle-
ga’s omdat de werkdruk de pan
uitrijst en ze willen een gega-
randeerd aantal uren per week
in plaats van min-max contrac-
ten.

Samen strijden

Post in Beweging steunt de
post- en pakketwerkers in hun
strijd voor gelijk loon voor gelijk
werk, tegen de werkdruk, voor
meer collega’s, voor vaste ba-
nen. Subco’s, vasten, uitke-
ringsgerechtigden, Poolse colle-
ga’s: samen strijden voor ge-
meenschappelijke belangen!
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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

pakket-
bezorgers 

in actie

Kiezen is
een feest

De ene postzegel 
is de andere niet
De prijs van de postzegel voor particulieren is sinds 2009 met
71% gestegen, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
PostNL verhoogt bijna jaarlijks de postzegelprijs fors, met als ar-
gument, dat ze veel minder post te verwerken krijgt. Die verho-
ging gebeurde steeds met toe-
stemming van de regering, die
de belangen van de consu-
ment zegt te beschermen. Be-
drijven wisten (zonder de ‘be-
scherming’ van de regering)
de stijging van hun verzend-
kosten per poststuk tot ge-
middeld 10% te beperken,
meldt het ACM.

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open dinsdag, woensdag

en donderdag
11.00-15.00 u

Neem een gratis abonnement
op de digitale uitgave van 

Post in Beweging
Mail: pib@rodemorgen.nl

o.v.v. gratis digitaal abo PIB



Iedere maand delen we de Post in
Beweging uit aan de poort bij het
sorteercentrum Australiëhaven-
weg (ScB) en bij de voorberei-
dingslocatie Johan Huizingalaan
(JHL) in Amsterdam. Daarnaast
hebben een paar honderd post-
werkers in heel Nederland een
gratis digitaal abonnement 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 schrijven.
We verzoeken nu alle postwer-
kers en andere lezers van Post in
Beweging om ons financiëel te
steunen. Je kunt een steunbij-
drage geven aan de uitdelers bij
de poort. Of een steunbijdrage
overmaken op rekeningnummer:
NL54INGB0004428359 van
Stichting Rode Morgen, onder

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 re-
keningnummer:
NL54INGB0004428359 van
Stichting Rode Morgen o.v.v. ‘Do-
natie’. Vraag bij de uitdelers van
de PiB om een donateursformu-
lier. Donaties aan de Rode Morgen
zijn fiscaal aftrekbaar (de Rode
Morgen is een ANBI-stichting).

Het bestaan van grote aantallen
werklozen verschaft grote con-
cerns zoals PostNL de mogelijk-
heid de uitbuiting van de arbei-
ders te versterken. De werkloze
moet genoegen nemen met zeer
zware arbeidsvoorwaarden, zo-
als in Kolham. Concerns hebben
geen belang bij het afschaffen
van werkloosheid, omdat die
druk uitoefent op de arbeids-
markt en de kapitalist verzekert
van goedkope arbeidskrachten. 

30-urige werkweek

Om ontslagen te voorkomen en
om banen te creëren in Neder-
land zou de fulltime werkweek
moeten worden teruggebracht
tot 30 uur per week. Met behoud
van loon en volledige herbezet-
ting. Arbeiders hebben al ge-
noeg ingeleverd en bovendien
niet de crisis veroorzaakt. Daar
zijn grote concerns zoals PostNL
verantwoordelijk voor.
Arbeidstijdverkorting komt niet
uit de lucht vallen. Het is een

antwoord op werkloosheid.
Kenmerkend voor het kapi-
talisme is de scheiding tus-
sen de twee belangrijkste
productievoorwaarden: de
productiemiddelen die in
handen zijn van grote con-
cerns en de directe produ-
centen zoals pakketbezor-
gers - die niet anders heb-
ben dan hun arbeidskracht.
Deze scheiding treedt
scherp aan het licht in de
overproductiecrises, wan-

neer een fatale kringloop ont-
staat: enerzijds overvloed aan
productiemiddelen en produc-
ten, anderzijds werkers en mas-
sa’s werklozen zonder koop-
kracht, zonder bestaansmidde-
len. De crises zijn een onvermij-
delijke begeleiding van de kapi-
talistische productiewijze. Om
de crises af te schaffen moeten
we het kapitalisme afschaffen.
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“Looptijden moeten zo blijven”
Er komen vanaf 1 februari 2017 kortere looptijden van de wijken
voor de postbodes en postbezorgers. Ook op de voorbereidingslo-
catie Johan Huizingalaan in Amsterdam. Post in Beweging vraagt
een collega naar zijn mening hierover. “Iedereen moet een formu-
liertje invullen waarop staat dat er van je loopwijk 5 of 10 of 15 mi-
nuten afgaat en of je daarmee akkoord bent of niet. Tegelijkertijd
krijg je meer werk aan pakketten die je moet bezorgen . Er komt
dus extra tijd bij. Ik ben het er niet mee eens. Ze geven ons meer
werk, ze willen uren weghalen en tegelijkertijd moet je langer wer-
ken. De looptijden moeten zo blijven. En meer werk doordat we
ook pakketten bezorgen moet PostNL  extra betalen.”



Veel pakketbezorgers bij PostNL
zijn niet tevreden met hun ver-
diensten. Regelmatig hoor je op
straat : “de stopsprijzen zijn weer
naar beneden gegaan, 15 euro-
cent maar liefst. Ik ga er mee
stoppen en zoek werk waar ik wel
meer kan verdienen”. PostNL be-
moeit zich nog steeds overal
mee, nieuwe contracten worden
vaak onder druk getekend. Dit is

slechts het topje van de ijsberg.  
Hoe kan het dat de zelfstandige
pakketchauffeurs na de zelfstan-
dige stakingen van 2013 en 2015
eigenlijk weer terug bij af zijn? In
het kapitalisme is elke verwor-
venheid onzeker: vandaag is iets
bereikt, morgen is het weer te-
ruggedraaid. Verworvenheden
kunnen pas blijvend zijn als de
produktiemiddelen maatschap-
pelijk eigendom zijn en de wer-
kende mensen de politieke macht
uitoefenen. 
De pakketbezorgers van PostNL
hebben een hele bus vol, niet al-
leen met pakketten, maar ook
met ervaringen die in de toe-
komst heel goed van pas kunnen
komen in de strijd voor hun be-
langen.

Leren van overwinningen
en nederlagen

De les uit de
eerste staking
van de sub-
contractors in
2013 is dat als
je gezamenlijk
strijdt – ‘eén
voor allen, al-
len voor één’ –
pakketbezor-
gers hun doel
kunnen berei-
ken. Na vier
dagen eensge-
zinde, zelfge-
organiseerde
strijd moest
PostNL meer-

4 5

Staking tegen sluiting
Britse postkantoren
In Groot-Brittannië staakten op 3 december meer dan 3000 col-
lega’s van Post Office die werken bij de postkantoren van Royal
Mail en georganiseerd zijn bij de postvakbond CWU. De stakin-
gen zijn gericht tegen de verdere sluiting van postkantoren, het
vernietigen van arbeidsplaatsen, verslechtering van de pensioe-
nen en verdere privatisering. In september en oktober waren er
ook al twee stakingsdagen. 19 december is een vijfdaagse sta-
king afgekondigd. De postkantoren die dan meedoen handelen
20 procent van alle posthandelingen af. Het gaat om 300 post-
kantoren met 3500 werkers. 

Sub-
contractors
PostNL

‘één voor
allen, allen
voor één’

dere stopsprijsverlagingen terug-
nemen. Van de tweede staking in
2015 kunnen de pakketbezorgers
leren dat als je de acties van bo-
venaf wil regelen en zonder over-
leg beëindigt, je de strijd verliest.
Om opnieuw de strijd aan te
gaan met PostNL voor hun belan-
gen - krijgen doe je niks, voor al-
les moet geknokt worden - kun-
nen de pakketbezorgers het be-

ste opnieuw de koppen bij elkaar
steken met deze lessen in hun
achterhoofd. En deze ervaringen
verwerken en  toepassen op het
organiseren van de pakketbezor-
gers. Post in Beweging stelt  of-
fensieve eisen voor:  vaste banen
op vaste werktijden tegen een
behoorlijk loon, gelijk loon voor
gelijk werk, één Cao voor de ge-
hele post- en pakkettensector. 
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Iedere maand delen we de Post in
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Het bestaan van grote aantallen
werklozen verschaft grote con-
cerns zoals PostNL de mogelijk-
heid de uitbuiting van de arbei-
ders te versterken. De werkloze
moet genoegen nemen met zeer
zware arbeidsvoorwaarden, zo-
als in Kolham. Concerns hebben
geen belang bij het afschaffen
van werkloosheid, omdat die
druk uitoefent op de arbeids-
markt en de kapitalist verzekert
van goedkope arbeidskrachten. 

30-urige werkweek

Om ontslagen te voorkomen en
om banen te creëren in Neder-
land zou de fulltime werkweek
moeten worden teruggebracht
tot 30 uur per week. Met behoud
van loon en volledige herbezet-
ting. Arbeiders hebben al ge-
noeg ingeleverd en bovendien
niet de crisis veroorzaakt. Daar
zijn grote concerns zoals PostNL
verantwoordelijk voor.
Arbeidstijdverkorting komt niet
uit de lucht vallen. Het is een

antwoord op werkloosheid.
Kenmerkend voor het kapi-
talisme is de scheiding tus-
sen de twee belangrijkste
productievoorwaarden: de
productiemiddelen die in
handen zijn van grote con-
cerns en de directe produ-
centen zoals pakketbezor-
gers - die niet anders heb-
ben dan hun arbeidskracht.
Deze scheiding treedt
scherp aan het licht in de
overproductiecrises, wan-

neer een fatale kringloop ont-
staat: enerzijds overvloed aan
productiemiddelen en produc-
ten, anderzijds werkers en mas-
sa’s werklozen zonder koop-
kracht, zonder bestaansmidde-
len. De crises zijn een onvermij-
delijke begeleiding van de kapi-
talistische productiewijze. Om
de crises af te schaffen moeten
we het kapitalisme afschaffen.
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schuiven. De werkers in Wad-
dinxveen hebben een petitie op-
gesteld, die door meer dan 50
collega’s is ondertekend en heb-
ben deze, in de vorm van een
gele kaart, op 18 november aan
de directie overhandigd.
Zij eisen normale waardering en
respect, willen vakantie op kun-

nen nemen met de Kerst, willen
4 dagen van te voren hun roos-
ter weten en willen regelmatige
pauzes. 
Bovendien eisen zij meer colle-
ga’s omdat de werkdruk de pan
uitrijst en ze willen een gega-
randeerd aantal uren per week
in plaats van min-max contrac-
ten.

Samen strijden

Post in Beweging steunt de
post- en pakketwerkers in hun
strijd voor gelijk loon voor gelijk
werk, tegen de werkdruk, voor
meer collega’s, voor vaste ba-
nen. Subco’s, vasten, uitke-
ringsgerechtigden, Poolse colle-
ga’s: samen strijden voor ge-
meenschappelijke belangen!
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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

pakket-
bezorgers 

in actie

Kiezen is
een feest

De ene postzegel 
is de andere niet
De prijs van de postzegel voor particulieren is sinds 2009 met
71% gestegen, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
PostNL verhoogt bijna jaarlijks de postzegelprijs fors, met als ar-
gument, dat ze veel minder post te verwerken krijgt. Die verho-
ging gebeurde steeds met toe-
stemming van de regering, die
de belangen van de consu-
ment zegt te beschermen. Be-
drijven wisten (zonder de ‘be-
scherming’ van de regering)
de stijging van hun verzend-
kosten per poststuk tot ge-
middeld 10% te beperken,
meldt het ACM.

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open dinsdag, woensdag

en donderdag
11.00-15.00 u

Neem een gratis abonnement
op de digitale uitgave van 

Post in Beweging
Mail: pib@rodemorgen.nl

o.v.v. gratis digitaal abo PIB



Minister Kamp en de regering
zijn bij de overnamepogingen
van Bpost ineens bezorgd over
de dienstverlening van de post
in Nederland. In Nederland zijn
echter met behulp van dezelfde
Kamp en dezelfde regering door
PostNL onder meer massaal post-
kantoren gesloten en kost de
postzegel inmiddels een vermo-
gen. Hoezo dienstverlening? De
Belgen leggen onmiddellijk de
hele post plat – een goed voor-
beeld - , als ’Nederlandse toe-
standen dreigen’ bij een over-
name. De collega’s bij Bpost heb-
ben terecht geen zin om ook ‘low-
costcowboy’ te worden.
Kamp toetert, dat PostNL in Ne-
derlandse handen moet blijven.

Dit plotse chauvinisme is mis-
plaats als je bedenkt dat media-
tycoon John de Mol eigenlijk de
enige grootaandeelhouder van
Nederlandse afkomst is met 5
procent van de aandelen. Wie is
de Nederlandse mol? Ja, John
dus. De overige aandeelhouders
zijn bedenkelijke buitenlande par-
tijen, zoals investeringsmaat-
schappijen Causeway Capital ma-
nagement en Fidelity manage-
ment, beiden uit de VS en beiden
in het bezit van 10 procent van de
aandelen van PostNL.

Depot Kolham is één van de de-
pots van de Nieuwe Logistieke
Infrastructuur (NLI) bij PostNL,
waar al die pakketten door de
handen van de werkers gaan.
Hier werken collega’s die hun
vorige baan verloren en in de
bijstand zijn beland.
Zij worden verplicht te werk ge-
steld door de gemeente Hooge-
zand-Sappemeer. Zij moeten
drie maanden zonder loon wer-
ken, daarna volgt een flutcon-
tract van 9 maanden, zonder
vaste uren, tegen een lager loon
dan andere uitzendkrachten. Dit
alles onder het mom van een
‘reïntegratie-traject’.

Kolham - Verzet
tegen werken
zonder loon

De pakketsorteer-
ders in Kolham ko-
men daar 8 decem-
ber 2016 tegen in
opstand. Zij over-
handigen de wet-
houder van de ge-
meente Hoogezand

een petitie die door 300 colle-
ga’s is ondertekend. Zij eisen
echte banen en meer zekerheid,
gelijk loon voor gelijk werk,
goede arbeidsomstandigheden
en een einde aan het werken
zonder loon.
PostNL ontkent iedere verant-
woordelijkheid maar stelt dat ge-
dwongen inzet ‘onwenselijk’ is.

Waddinxveen -
Actie tegen werkdruk

In het distributiecentrum van
PostNL in Waddinxveen
werken veel Poolse colle-
ga’s als pakketsorteerder.
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steun
prijs

€ 0,20

Pakket-
sorteerders
in actie

Vervolg
op

blz. 2

Wie is
de mol? 

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00   
0   gratis proefabonnement 2 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


