
We horen het bij het uitdelen
van de Volle Lading in de Rotter-
damse haven of bij het uitdelen
van de Post in Beweging aan de
postwerkers in Amsterdam –
maar ook bij de verkoop van de
Rode Morgen in Amsterdam,
Eindhoven en Rotterdam: ‘we
moeten doen zoals de Fransen
en de Belgen, zij laten niet over
zich lopen, de hele boel moet
plat!’

Hindernissen overwinnen

Daarvoor moeten in Nederland
een aantal hindernissen worden
overwonnen. De georganiseerd-
heid is hier lager, dus de vak-
bonden zijn minder actief. Dat
komt omdat de Nederlandse
vakbonden zich veel minder dan
de Franse en Belgische bonden
verzetten tegen de plannen van
de grote ondernemers en hun
regering. Daardoor kunnen de
media de vakbonden wegzetten
als oude, overleefde, nutteloze
instellingen die de moderne
goed opgeleide werker niet no-
dig heeft. Maar dezelfde media
zwijgen elke belangrijke arbei-
ders- en vakbondsstrijd dood.
Een andere hindernis is dat de
Nederlandse vakbonden strak
vanaf de top worden geleid.
Ruimte voor het organiseren van
zelfstandige strijd van
onderop is in Nederland
veel beperkter.

De stakingsacties van de voorbe-
reiders in Nijmegen roepen in-
stemmende reacties op bij colle-
ga’s van andere vestigingen. Zo
ook de collega’s van de VBL aan
de Johan Huizingalaan (JHL) en
het sorteercentrum Brieven in
Amsterdam. Want zaken zoals
hoge werkdruk, intimidatie, loon-
roof en ontslagen spelen op vele
plaatsen. Collega’s schrijven ons
dat er niet alleen vakbondsacties
moeten zijn in Nijmegen, maar

ook op andere vesti-
gingen - zodat er
daadwerkelijk een
landelijk blok ge-
vormd kan worden.

‘Landelijke
vakbondsactie
nodig’

Postwerkers die wil-
len dat de acties uit-
gebreid worden en
de vakbondsmacht
wordt ontplooid heb-
ben groot gelijk,
want dat is de enige

manier om PostNL op andere ge-
dachten te brengen over het
doorvoeren van de WTR.
Maar collega’s die hopen en ver-
wachten dat het vakbondsbestuur
dit gaat organiseren, komen be-
drogen uit. De weg vooruit is om
zelf het vakbondswerk aan te
pakken, met het voorbeeld van de
collega’s in Nijmegen.
Op de vestigingen kan bij-
voorbeeld gesproken wor-
den over een solidariteits-
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Samen
met de 
Rode Morgen

Maar wie enthousiast is over
de acties van de Fransen en
de Belgen die hoeft thuis niet
bij de pakken neer te gaan zit-
ten. Hindernissen zijn er om
overwonnen te worden. En je
staat er niet alleen voor – je
kunt het samen met de Rode
Morgen aanpakken. Je kan
met je collega’s eisen opstel-
len die hout snijden en daar-
voor optreden op vakbonds-
vergaderingen. Je kan met
andere collega’s acties voor
die eisen organiseren: dat is
toch het echte vakbondswerk.
Zo zien de collega’s dat de
vakbond als strijdorganisatie
in handen van de leden ook in
deze tijd werkt.
Je kan contact leggen met col-
lega’s op andere afdelingen,
bij andere vestigingen, in an-
dere sectoren. Zo kan je van
elkaar leren en de krachten
bundelen. Je kan meer vak-
bondsdemocratie eisen: geko-
zen en afzetbare vakbonds-
functionarissen op alle ni-
veaus. Daarmee wordt binnen
de vakbonden meer ruimte
geschapen om de strijd zelf-
standig, van onderop te orga-
niseren.
Er is van alles aan te pakken.
Treuren over hindernissen is
geen optie. Doen als de Fran-
sen en de Belgen vereist zelf-
standige actie!

verklaring of andere
ondersteuning van de
actievoerende colle-
ga’s - of over moge-

lijke protestacties op de eigen
vestiging. Landelijk kan contact
gezocht worden via de BLG-en -
die zich solidair hebben verklaard
met de Nijmeegse collega’s.

Nijmegen: acties door
collega’s zelf opgezet

Na de aankondiging in maart van
een nieuwe Werktijdregeling
(WTR) in Nijmegen ‘met perso-
nele gevolgen’ zijn collega’s van
de vestiging aldaar zelf in actie
gekomen tegen dit plan van
PostNL. Zij begonnen een handte-
keningenactie, die door de over-
grote meerderheid van de colle-
ga’s op de vestiging is onderte-
kend. Managers en directeuren
schrokken hevig van dit protest
tegen de inkrimping van uren,
waardoor zeker 18 collega’s over-
compleet zouden worden - terwijl
de voorbereiders omkomen in het
werk. Zelfs een lid van de Raad
van Bestuur kwam opdraven en
de vestigingsmanager, teamcoa-
ches, personeelszaken - iedereen
praatte op de actievoerende col-
lega’s in.
Maar die gaven geen krimp, zij
vormden een Bedrijfsledengroep
(BLG) van de FNV, die niet alleen
voorbereiders, maar ook bezor-
gers en chauffeurs van Autodien-
sten vertegenwoordigt. PostNL
blijft weigeren de BLG te erken-
nen en te praten over de WTR,

want zij willen overleggen met de
ondernemingsraad.
Tot half juni is er overleg geweest
tussen FNV en PostNL, maar
PostNL wilde ook niet ingaan op
de afgezwakte eisen van het vak-
bondsbestuur - zoals het tijdelijk
opschorten van ontslagen, of een
onderzoek naar de feitelijk ge-
werkte uren. PostNL: ‘met de
bonden en de OR hebben we de
afspraak dat, mochten zij signa-
len krijgen over problemen, wij
met elkaar om de tafel zouden
gaan zitten om bij te sturen’.
De gesprekken leverden niets op,
want de collega’s hielden vast aan
hun eis dat de hele WTR en de
ontslagen van tafel moesten.
Daarop is een ultimatum gesteld
en zijn de collega’s in Nijmegen
overgegaan tot stakingsacties -
tot nu toe vijf werkonderbrekin-
gen van één uur tot drie uur aan
toe.

Verzet tegen WTR ook op
andere manieren voortzetten

Op alle mogelijke manieren pro-
beerde PostNL stakingsacties de
kop in te drukken. Door extra be-
waking in te zetten, door post-
werkers van heinde en ver onder
valse voorwendsels naar Nijme-
gen te halen, door politie in te
schakelen om een actievoerende
collega van zijn werkplek te ver-
wijderen. Dit laat zien hoe be-
nauwd PostNL is dat postwerkers
van andere vestigingen
het voorbeeld van hun
Nijmeegse collega’s gaan
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Wat vind jij?
Geef je mening over Post in Be-
weging en contact over wat we
kunnen doen om de strijd con-
creet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl
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strijden als
fransen en
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de strijd is

nog niet
gestreden

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



Post in Beweging (PiB) is de be-
drijfskrant voor de post van de
Rode Morgen. Postwerkers zitten
in de redactie. We nodigen wer-
kers bij de post uit aan de verga-
deringen deel te nemen en mee te
werken met PiB. Postmonopolisten
zoals PostNL zijn alleen geïnteres-
seerd in de belangen van de aan-
deelhouders en dus in maximali-
sering van de winst, die door uit-
buiting van de arbeidskracht van
de postwerkers tot stand komt.
Voor de belangen van de postwer-
kers kunnen alleen de postwer-
kers zelf opkomen.

Het echte vakbondswerk
aanpakken

Post in Beweging steunt de strijd
van postbodes, sorteerders, voor-
bereiders, bezorgers en chauf-
feurs. Tegen ontslagen, urenroof,

asociale werktijden, werkdruk en
intimidatie. De PiB strijdt tegen
verdeel en heers van de directie,
voor de gemeenschappelijke be-
langen van jong en oud, vast en
uitzendkracht. Deze bedrijfskrant
wil postwerkers helpen om het
echte vakbondswerk aan te pak-
ken, dat gebaseerd is op de be-
langen van werkende mensen en
een toekomst voor de jongere ge-
neratie. Tegenover het poldermo-
del dat zich neerlegt bij het kapi-
talisme en bij de grenzen die de
kapitalisten trekken. Wij vinden
dat er een maatschappij moet ko-
men, die uitgaat van de behoeften
van de mensen. Wij zijn voor het
echte socialisme waar de wer-
kende mensen zelf de dienst uit-
maken.

Positieve en offensieve eisen

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

volgen. PostNL pro-
beerde de vakbond te
omzeilen door op een
maandag (ja, dan kan

het wel) bij alle postwerkers per-
soonlijk een brief te laten bezor-
gen met wat vage ‘verbetervoor-
stellen’.
Ondanks alle intimi-
datie en de loze be-
loftes hebben de
collega’s in Nijme-
gen hun werkonder-
brekingen doorge-
zet.
PostNL laat de WTR
toch per 5 juli in-
gaan. De BLG in Nij-
megen wil het ver-
zet tegen de te
krappe roostertijden
en de aangekon-
digde ontslagen
voortzetten, door

collega’s op te roepen niet mee te
werken en zich te houden aan de
nodige gewerkte tijd. De BLG gaat
nu de ontslagen aanvechten bij de
UWV in Rotterdam, daar blijken
alle ontslagaanvragen van PostNL
landelijk afgehandeld te worden.
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Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van 
Post in Beweging

Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis digitaal

abo PIB

Vervolg
strijd is
nog niet

gestreden

Weerwoord aan PostNL
acties landelijk maken

De opzet van PostNL is om de strijdbare collega’s in Nijmegen te
isoleren en voorkomen, dat de strijd naar andere voorbereidings-
locaties (VBL’s) en vestigingen van PostNL overslaat. Daar erva-
ren de collega’s immers dezelfde problemen met een grote werk-
druk, niet-betaalde uren en ontslagen. Het beste weerwoord aan
PostNL is, als de eisen en de strijd van de collega’s in Nijmegen
door actieve vakbondsleden onder hun collega’s bekend worden
gemaakt. En dan de koppen bij elkaar steken en er een strijd van
alle VBL’s en andere afdelingen bij PostNL van maken, steunend
op wederzijdse solidariteit. Dan komt er voor de collega’s meer
lucht en zal de directie van PostNL met wat minder winst genoe-
gen moeten nemen.

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Wat wil
Post in

Beweging?



Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB)
en bij de voor-
bereidingsloca-
tie Johan Hui-
zingalaan (JHL)
in Amsterdam.
Daarnaast heb-
ben honderden
postwerkers in
heel Nederland
een gratis digi-
taal abonne-
ment op de PiB.
Aan de poort
geven collega’s soms spontaan
een donatie of laten op andere
manier blijken het goed te vin-
den wat we schrijven. We roe-
pen alle postwerkers en andere
lezers van Post in Beweging op
om ons financieel te steunen.
Je kunt een steunbijdrage geven
aan de uitdelers bij de poort, of
je kunt een steunbijdrage over-
maken op rekeninnummer
NL54INGB0004428359 van Stg.
Rode Morgen, onder vermelding
van ‘bijdrage PiB’.

Versterk Post in Beweging –
wordt donateur van de
Rode Morgen

Je kunt de Post in Beweging ook
duurzaam versterken door een

(maandelijkse) donatie. Ieder
bedrag – klein of groot - is wel-
kom. Steun kan worden overge-

maakt op rekening
NL54INGB0004428359
t.n.v. Stg. Rode Morgen
o.v.v. ‘Donatie’. Vraag bij
de uitdelers van de PiB om
een donateursformulier.
Donaties aan de Rode
Morgen zijn fiscaal aftrek-
baar (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.

De redactie van de PiB bezocht
de FNV-ledenvergadering in
Arnhem op 23 juni. Met het be-
zoek wilden we ons informeren
en solidair zijn met de collega‘s.
We waren vooral geïnteresseerd
hoe postwerkers uit verschil-
lende steden samen hun verzet
kunnen bundelen.

Het liep allemaal anders. Bij bin-
nenkomst kregen we te horen
dat er geen collega‘s uit Nijme-
gen kwamen. Het vakbondsbe-
stuur wilde afzonderlijk met de
Arnhemse collega‘s spreken.
Want iedere situatie is anders.
Maar hoe kun je dan de onder-
linge solidariteit organiseren?
Verdeel en heers is toch geen
vakbondsprincipe? 
Eenheid maakt macht wél!
De vertegenwoordiger van het
bestuur wierp zich op als de
grote onderhandelaar, die ieder-
een vertegenwoordigt. Acties
moeten vooral symbolisch zijn,
vond hij.

Maar daar hebben de collega’s
geen boodschap aan. En het le-
vert niets op. Niets tegen bij-

voorbeeld de continue
intimidatie van
PostNL naar de col-
lega‘s toe, als die la-
ten merken het er-
gens niet mee eens te
zijn. Of het gedoe
met meer gewerkte
uren, die je dan via
de manager met een
oranje kaart moet la-

ten registreren. En niemand
doet dat meer, want je bent het
zat om als een klein kind steeds
uit te leggen waarom je langer
gewerkt hebt.

De collega’s willen dat er wat
verandert, daarom gaven aan
het eind van de avond een aan-
tal collega‘s zich op voor de
BLG-Arnhem en werd er een so-
lidariteitsverklaring gemaakt
voor de collega‘s in Nijmegen.
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Post in Beweging (PiB) is de be-
drijfskrant voor de post van de
Rode Morgen. Postwerkers zitten
in de redactie. We nodigen wer-
kers bij de post uit aan de verga-
deringen deel te nemen en mee te
werken met PiB. Postmonopolisten
zoals PostNL zijn alleen geïnteres-
seerd in de belangen van de aan-
deelhouders en dus in maximali-
sering van de winst, die door uit-
buiting van de arbeidskracht van
de postwerkers tot stand komt.
Voor de belangen van de postwer-
kers kunnen alleen de postwer-
kers zelf opkomen.

Het echte vakbondswerk
aanpakken

Post in Beweging steunt de strijd
van postbodes, sorteerders, voor-
bereiders, bezorgers en chauf-
feurs. Tegen ontslagen, urenroof,

asociale werktijden, werkdruk en
intimidatie. De PiB strijdt tegen
verdeel en heers van de directie,
voor de gemeenschappelijke be-
langen van jong en oud, vast en
uitzendkracht. Deze bedrijfskrant
wil postwerkers helpen om het
echte vakbondswerk aan te pak-
ken, dat gebaseerd is op de be-
langen van werkende mensen en
een toekomst voor de jongere ge-
neratie. Tegenover het poldermo-
del dat zich neerlegt bij het kapi-
talisme en bij de grenzen die de
kapitalisten trekken. Wij vinden
dat er een maatschappij moet ko-
men, die uitgaat van de behoeften
van de mensen. Wij zijn voor het
echte socialisme waar de wer-
kende mensen zelf de dienst uit-
maken.

Positieve en offensieve eisen

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

volgen. PostNL pro-
beerde de vakbond te
omzeilen door op een
maandag (ja, dan kan

het wel) bij alle postwerkers per-
soonlijk een brief te laten bezor-
gen met wat vage ‘verbetervoor-
stellen’.
Ondanks alle intimi-
datie en de loze be-
loftes hebben de
collega’s in Nijme-
gen hun werkonder-
brekingen doorge-
zet.
PostNL laat de WTR
toch per 5 juli in-
gaan. De BLG in Nij-
megen wil het ver-
zet tegen de te
krappe roostertijden
en de aangekon-
digde ontslagen
voortzetten, door

collega’s op te roepen niet mee te
werken en zich te houden aan de
nodige gewerkte tijd. De BLG gaat
nu de ontslagen aanvechten bij de
UWV in Rotterdam, daar blijken
alle ontslagaanvragen van PostNL
landelijk afgehandeld te worden.
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Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van 
Post in Beweging

Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis digitaal

abo PIB

Vervolg
strijd is
nog niet

gestreden

Weerwoord aan PostNL
acties landelijk maken

De opzet van PostNL is om de strijdbare collega’s in Nijmegen te
isoleren en voorkomen, dat de strijd naar andere voorbereidings-
locaties (VBL’s) en vestigingen van PostNL overslaat. Daar erva-
ren de collega’s immers dezelfde problemen met een grote werk-
druk, niet-betaalde uren en ontslagen. Het beste weerwoord aan
PostNL is, als de eisen en de strijd van de collega’s in Nijmegen
door actieve vakbondsleden onder hun collega’s bekend worden
gemaakt. En dan de koppen bij elkaar steken en er een strijd van
alle VBL’s en andere afdelingen bij PostNL van maken, steunend
op wederzijdse solidariteit. Dan komt er voor de collega’s meer
lucht en zal de directie van PostNL met wat minder winst genoe-
gen moeten nemen.

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Wat wil
Post in

Beweging?



Samen
met de 
Rode Morgen

Maar wie enthousiast is over
de acties van de Fransen en
de Belgen die hoeft thuis niet
bij de pakken neer te gaan zit-
ten. Hindernissen zijn er om
overwonnen te worden. En je
staat er niet alleen voor – je
kunt het samen met de Rode
Morgen aanpakken. Je kan
met je collega’s eisen opstel-
len die hout snijden en daar-
voor optreden op vakbonds-
vergaderingen. Je kan met
andere collega’s acties voor
die eisen organiseren: dat is
toch het echte vakbondswerk.
Zo zien de collega’s dat de
vakbond als strijdorganisatie
in handen van de leden ook in
deze tijd werkt.
Je kan contact leggen met col-
lega’s op andere afdelingen,
bij andere vestigingen, in an-
dere sectoren. Zo kan je van
elkaar leren en de krachten
bundelen. Je kan meer vak-
bondsdemocratie eisen: geko-
zen en afzetbare vakbonds-
functionarissen op alle ni-
veaus. Daarmee wordt binnen
de vakbonden meer ruimte
geschapen om de strijd zelf-
standig, van onderop te orga-
niseren.
Er is van alles aan te pakken.
Treuren over hindernissen is
geen optie. Doen als de Fran-
sen en de Belgen vereist zelf-
standige actie!

verklaring of andere
ondersteuning van de
actievoerende colle-
ga’s - of over moge-

lijke protestacties op de eigen
vestiging. Landelijk kan contact
gezocht worden via de BLG-en -
die zich solidair hebben verklaard
met de Nijmeegse collega’s.

Nijmegen: acties door
collega’s zelf opgezet

Na de aankondiging in maart van
een nieuwe Werktijdregeling
(WTR) in Nijmegen ‘met perso-
nele gevolgen’ zijn collega’s van
de vestiging aldaar zelf in actie
gekomen tegen dit plan van
PostNL. Zij begonnen een handte-
keningenactie, die door de over-
grote meerderheid van de colle-
ga’s op de vestiging is onderte-
kend. Managers en directeuren
schrokken hevig van dit protest
tegen de inkrimping van uren,
waardoor zeker 18 collega’s over-
compleet zouden worden - terwijl
de voorbereiders omkomen in het
werk. Zelfs een lid van de Raad
van Bestuur kwam opdraven en
de vestigingsmanager, teamcoa-
ches, personeelszaken - iedereen
praatte op de actievoerende col-
lega’s in.
Maar die gaven geen krimp, zij
vormden een Bedrijfsledengroep
(BLG) van de FNV, die niet alleen
voorbereiders, maar ook bezor-
gers en chauffeurs van Autodien-
sten vertegenwoordigt. PostNL
blijft weigeren de BLG te erken-
nen en te praten over de WTR,

want zij willen overleggen met de
ondernemingsraad.
Tot half juni is er overleg geweest
tussen FNV en PostNL, maar
PostNL wilde ook niet ingaan op
de afgezwakte eisen van het vak-
bondsbestuur - zoals het tijdelijk
opschorten van ontslagen, of een
onderzoek naar de feitelijk ge-
werkte uren. PostNL: ‘met de
bonden en de OR hebben we de
afspraak dat, mochten zij signa-
len krijgen over problemen, wij
met elkaar om de tafel zouden
gaan zitten om bij te sturen’.
De gesprekken leverden niets op,
want de collega’s hielden vast aan
hun eis dat de hele WTR en de
ontslagen van tafel moesten.
Daarop is een ultimatum gesteld
en zijn de collega’s in Nijmegen
overgegaan tot stakingsacties -
tot nu toe vijf werkonderbrekin-
gen van één uur tot drie uur aan
toe.

Verzet tegen WTR ook op
andere manieren voortzetten

Op alle mogelijke manieren pro-
beerde PostNL stakingsacties de
kop in te drukken. Door extra be-
waking in te zetten, door post-
werkers van heinde en ver onder
valse voorwendsels naar Nijme-
gen te halen, door politie in te
schakelen om een actievoerende
collega van zijn werkplek te ver-
wijderen. Dit laat zien hoe be-
nauwd PostNL is dat postwerkers
van andere vestigingen
het voorbeeld van hun
Nijmeegse collega’s gaan
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Wat vind jij?
Geef je mening over Post in Be-
weging en contact over wat we
kunnen doen om de strijd con-
creet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl

Vervolg
op

blz. 3

Vervolg
strijden als
fransen en

belgen

Vervolg
de strijd is

nog niet
gestreden

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



We horen het bij het uitdelen
van de Volle Lading in de Rotter-
damse haven of bij het uitdelen
van de Post in Beweging aan de
postwerkers in Amsterdam –
maar ook bij de verkoop van de
Rode Morgen in Amsterdam,
Eindhoven en Rotterdam: ‘we
moeten doen zoals de Fransen
en de Belgen, zij laten niet over
zich lopen, de hele boel moet
plat!’

Hindernissen overwinnen

Daarvoor moeten in Nederland
een aantal hindernissen worden
overwonnen. De georganiseerd-
heid is hier lager, dus de vak-
bonden zijn minder actief. Dat
komt omdat de Nederlandse
vakbonden zich veel minder dan
de Franse en Belgische bonden
verzetten tegen de plannen van
de grote ondernemers en hun
regering. Daardoor kunnen de
media de vakbonden wegzetten
als oude, overleefde, nutteloze
instellingen die de moderne
goed opgeleide werker niet no-
dig heeft. Maar dezelfde media
zwijgen elke belangrijke arbei-
ders- en vakbondsstrijd dood.
Een andere hindernis is dat de
Nederlandse vakbonden strak
vanaf de top worden geleid.
Ruimte voor het organiseren van
zelfstandige strijd van
onderop is in Nederland
veel beperkter.

De stakingsacties van de voorbe-
reiders in Nijmegen roepen in-
stemmende reacties op bij colle-
ga’s van andere vestigingen. Zo
ook de collega’s van de VBL aan
de Johan Huizingalaan (JHL) en
het sorteercentrum Brieven in
Amsterdam. Want zaken zoals
hoge werkdruk, intimidatie, loon-
roof en ontslagen spelen op vele
plaatsen. Collega’s schrijven ons
dat er niet alleen vakbondsacties
moeten zijn in Nijmegen, maar

ook op andere vesti-
gingen - zodat er
daadwerkelijk een
landelijk blok ge-
vormd kan worden.

‘Landelijke
vakbondsactie
nodig’

Postwerkers die wil-
len dat de acties uit-
gebreid worden en
de vakbondsmacht
wordt ontplooid heb-
ben groot gelijk,
want dat is de enige

manier om PostNL op andere ge-
dachten te brengen over het
doorvoeren van de WTR.
Maar collega’s die hopen en ver-
wachten dat het vakbondsbestuur
dit gaat organiseren, komen be-
drogen uit. De weg vooruit is om
zelf het vakbondswerk aan te
pakken, met het voorbeeld van de
collega’s in Nijmegen.
Op de vestigingen kan bij-
voorbeeld gesproken wor-
den over een solidariteits-
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Collega’s Nijmegen:

‘Strijd tegen
ontslagen en
intimidatie 

nog lang niet
gestreden’
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