
De landelijke beweging ’Strijd
voor Zorg en Welzijn’ komt
woensdag 1 juni 2016 bij elkaar
in Den Haag om samen vervolg-
plannen te maken om de zorg in
Nederland te redden.
Het zijn actieve kaderleden die
samen met duizenden collega’s
al jarenlang actie voeren tegen
de afbraak van de zorg. Zij heb-
ben ook met hun comités en-
thousiast en met volle inzet de

bijna 1 miljoen handtekeningen
opgehaald voor de Volkspetitie
Red de Zorg.
Onder druk van alle acties heeft
de regering een stap teruggezet
en van Rijn sloot een akkoord
met FNV voorzitter Heerts en de
VNG. Maar de zorg is hiermee
nog lang niet gered.
Strijd voor Zorg en Welzijn willen
acties tegen alle afbraak in de
zorg voortzetten, verbinden, ver-
breden en versterken! Op 1 mei
hebben veel nieuwe mensen zich
hiervoor aangemeld.

Bijeenkomst
Strijd voor Zorg

en Welzijn

Woensdag 1 juni 2016
Plaats: Yasmin, Brouwersgracht

2a, Den Haag
Aanvang: 18.00 u (inloop)

Afsluiting: 21.30 u

Info website:
www.strijdvoorzorg.nl

email: info@strijdvoorzorg.nl

Bij de JHL in Amsterdam werden
er op de vroege zaterdagochtend
niet veel woorden meer aan vuil
gemaakt.
Drie maal 0,5% loonaanpassing
in 15 maanden en tegelijkertijd
tientallen procenten roven op toe-
lagen en toeslagen? Commentaar
van een collega aan de poort: “we
stemmen allemaal tegen.”
Ook op de voorlichtingsbijeen-
komst van de FNV in Amsterdam
over het principe-akkoord was
het commentaar van collega’s:
“het zou een rode kaart moeten
zijn, je moet niet eens meer aan
tafel gaan zitten als ze met dit
soort voorstellen komen”. De
vakbondsbestuurder gaf zelf toe

dat het resultaat voor
collega’s onder de 55
jaar betekent dat ze
na de eenmalige com-
pensatie (voor verlies
Tot. op zaterdag) in
de min komen.
Een onderhandelaar
noemde de Tot op za-
terdag een ‘wegge-
vertje’, hij vond dat de

bond de nadruk moest leggen op
degenen die nog 4 tot 5 jaar
moeten tot aan hun pensioen.

Stem Nee
tegen principe-akkoord

Tot 1 juni kunnen vakbondsleden
nog hun stem uitbrengen, Post in
Beweging roept op om Nee te
zeggen tegen het inleverakkoord.
Postwerkers hadden al massaal
laten weten dat de voorstellen
van PostNL onacceptabel waren.
Toch zijn de vakbondsonderhan-
delaars aan tafel gegaan en heb-
ben in stilte een akkoord gesloten
dat tegemoet komt aan de be-
sparingsdoelen van PostNL.
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Gezondheidseconoom Ravesteijn
van de Erasmus Universiteit in
Rotterdam bracht in kaart wat de
meest veel voorkomende fysiek
zware beroepen zijn. Het gaat
volgens Ravesteijn om de metse-
laar, timmerman, postsorteerder,
bakker en verpleger. Uit zijn on-
derzoek blijkt (en dat is niet voor
het eerst) dat fysiek zwaar werk
op latere leeftijd veel schade kan
veroorzaken.

Zwaar werk kost levensjaren

De onderzoeker heeft uitgere-
kend dat een jaar zwaar werk
voor een ouder persoon hem of
haar gemiddeld 16 maanden eer-
der doet sterven. Het is al veel
langer bekend dat mensen die
zwaar lichamelijk werk doen ge-
middeld jaren eerder sterven dan
anderen.
Hierop is ook gewezen in de strijd

tegen afschaffing van de VUT en
tegen verhoging van de pensi-
oenleeftijd - maar beide werden
door de regering er doorgedrukt.

Fysiek werk moet lichter
voor iedereen 

Ravesteijn adviseert mensen met
zware beroepen om na hun vijf-
tigste ander werk te gaan zoeken.
Goed advies, maar welke banen
zijn er voor mensen boven de 50?
Wat nodig is zijn maatregelen om
het fysieke werk lichter te maken
voor iedereen. De technische ont-
wikkeling maakt dat mogelijk.

- en eerder met pensioen!

Daarnaast is een verlaging van de
pensioenleeftijd naar 60 jaar no-
dig. Dan kunnen ook mensen die
hard gewerkt hebben van hun
pensioen genieten, in plaats van
in de bijstand te worden gedumpt
als een ander-werk-zoekende.

Het echte vakbondwerk – met
echte vakbondseisen en echte
vakbondsacties – dient de belan-
gen van de werkende mensen en
kan alleen door eigen inzet vorm
gegeven worden.

Het echte vakbondswerk
berust op solidariteit

Het echte vakbondswerk berust
op solidariteit, op eenheid die de
belangen van alle werkers dient.
Ook de belangen van collega’s
met tijdelijke contracten of uit-
zendwerk. Het echte vakbonds-
werk kan niet het belang van één
groep postwerkers dienen - ten
koste van het belang van de rest.
Oudere collega’s bij de post doen
zwaar werk en hebben goede
55+ regelingen nodig. Jongere

collega’s hebben te kleine con-
tracten en lage lonen, zij hebben
recht op volwaardige, vaste con-
tracten en fatsoenlijke lonen. Zo
ook de postbezorgers en de
chauffeurs.

Het echte vakbondswerk
berust op acties van de
arbeiders zelf

Door Nee te stemmen tegen het
akkoord kunnen de onderhande-
laars teruggestuurd worden naar
PostNL. Maar met alleen opnieuw
gaan praten is niet veel meer te
bereiken, het inleverakkoord dat
nu op tafel ligt verdwijnt niet van-
zelf.De kwaadheid over de ver-
slechteringensvoorstellen van
PostNL is door de bonden in een
boekwerk samengevat, dat door
PostNL ter kennisname is aange-
nomen. Deze vorm van actie
heeft PostNL geen pijn gedaan,
het resultaat is dat de postwer-
kers pijn in hun portemonnee
zouden moeten lijden. De groep
oudere collega’s, die binnen de
komende vijf jaar weg moeten
zijn, behouden dan deze keer nog
hun regelingen, die de volgende
keer weer op het spel gezet wor-
den. Het was voor PostNL wèl
duidelijk dat zij niet al hun eisen
in één keer door kunnen
zetten, maar met vak-
bondsbestuurders en on-
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De Nederlandse Bank (DNB)
komt met een onderzoek waaruit
blijkt dat een veel kleiner deel van
het verdiende geld naar de lonen
gaat dan eerder werd gezegd. Bij
het vaststellen van de zoge-
naamde Arbeidsinkomensquote
(AIQ) was namelijk uitgegaan
van een (veel) hoger inkomen bij
zzp’ers dan zij in werkelijkheid
hebben. Daarom was de AIQ vol-
gens DNB vorig jaar 73,5% in
plaats van bijna 78%, let wel, dit
is een gemiddelde. In de grote
bedrijven ligt de AIQ een stuk la-
ger.
De FNV-top, die jarenlang loon-
matiging accepteerde en de vak-
bondsmacht nooit volledig wilde
ontplooien, haast zich om de op-
roep voor hogere lonen te onder-
steunen.

Explosieve stijging winsten,
geen groei

Waarom komt DNB met dit be-
richt? Dat is omdat er na de fi-
nanciële en overproductiecrisis
maar geen economische groei
van betekenis komt. Er wordt in-
tegendeel weer gevreesd voor
een nieuwe crisis. Crises zijn ei-
gen aan het kapitalistisch sys-
teem, omdat door de productie
voor winst de werkende meerder-

heid nooit vol-
doende geld
verdient om
alle geprodu-
ceerde artike-
len te kopen
en diensten af

te nemen. De laatste jaren zijn de
winsten zo explosief gestegen ten
nadele van de lonen, dat groei
door binnenlandse bestedingen
niet tot stand komt. De superwin-
sten worden immers door de ex-
port binnengehaald en door de in-
ternationale monopolies geïncas-
seerd.

Loonstijging alleen
door strijd

Wie nu denkt dat ze van hoger-
hand gaan besluiten om de lonen
te verhogen, die zal bedrogen uit-
komen. Voor alles moet worden
geknokt.
VNO/NCW laat meteen weten
weinig voor loonstijging te voe-
len. Dat gaat immers ten koste
van de winsten van de grote con-
cerns, die VNO/NCW vertegen-
woordigt.

Postwerkers worden doodgegooid
met ‘volumedaling’. In de praktijk
zien zowel voorbereiders als post-
bezorgers hun werk alleen maar
zwaarder worden, in kortere
diensttijden gaat er meer werk
door hun handen.

Verlof opnemen is een probleem
Ieder jaar wordt het moeilijker
om vrij te nemen, aan het eind
van het jaar moet er met de ver-
loflijsten steeds meer geschoven
worden. Dit komt ook door de
vele mensen die ze er al uit heb-

ben gegooid.
In een vakantieperiode ben je
dan helemaal met te weinig men-
sen en is de werkdruk gewoon te
hoog. Als wijken later klaar zijn
en extra chauffeurs worden inge-
schakeld, moeten mensen door-
werken zonder eetpauze.

Kleine contracten
en meer werk

Collega’s met een klein
contract worden gevraagd
langer te blijven. Net als bij

derhandelaars die
het ‘bedrijfsbelang’
willen dienen, kun-
nen ze de loonkos-
ten omlaag brengen
en daarmee halen
ze hun winstdoel-
stellingen.

Echte
vakbondsactie
zelf aanpakken

Werkende mensen hebben een
strijdbare vakbond nodig, ook
postwerkers willen een vakbond
die echte actie organiseert. Uit de
Cao-onderhandelingen kun je le-
ren dat je er niet op moet reke-

nen dat vakbondbestuurders dat
voor je gaan doen. 
De conclusie is dat vakbondsle-
den samen met hun collega’s de
strijdbare vakbond vorm moeten
geven.

Op de voorbereidingslocaties is te
veel werk voor te weinig mensen
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dwongen via een an-
der depot te gaan lo-
pen of om ook op de

woensdag of vrijdag te gaan wer-
ken, terwijl je in principe bent
aangenomen voor di-do-za. En
nieuwe mensen worden aangeno-
men voor 9 uur per week.”

Iedere dag 
de website checken

“Onze looptijden worden niet al-
leen steeds verder ingekort. We
kwamen er ook achter dat de tijd
voor een loop die op “Mijn werk”
staat, 5 minuten minder is als de
tijd die op het rooster in het de-
pot wordt vermeld. En dat geldt
voor meerdere lopen. Je bent dus
een dief van je eigen portemon-
nee als je dat niet checkt,want
wat op “Mijn werk” staat krijg je
uitbetaald. Je bent dus wel ge-
dwongen om elke dag in te log-
gen terwijl de website vaak moei-
lijk bereikbaar is en het zijn jouw
kosten, want niks is gratis.”

Meer inspanning en meer
werk voor hetzelfde geld

Met de nieuwe Cao voor postbe-
zorgers is een schamele loons-
verhoging van een paar cent
bruto afgesproken. Terwijl er
voortdurend extra werk bij
komt, zoals nu met de post voor
de scooterroutes, die een uur
eerder bij het depot wordt aan-
geleverd. Zodat de verantwoor-
delijke bezorger twee keer heen
en weer naar het depot moet.

De looptijden van postbezorgers
zijn en worden steeds verder in-
gekort.

Post in Beweging vroeg een post-
bezorger hoe het zit met de kor-
tere looptijden ...

Wel of geen huis-aan-huis, je
looptijd wordt ingekort

“Die kortere looptijden is al oud
nieuws. Bijvoorbeeld omdat je op
dinsdag geen Huis-aan-Huis
(HaH) folders en reclame meer
hebt, wordt er bijna 30 minuten

van je looptijd afgetrokken. Maar
ook op zaterdag, als er wel HaH
is, wordt de looptijd ingekort. In
het verleden was het zo dat je
vanaf het depot vertrok en daar
weer terugkwam, dat was de tijd
die ervoor stond. Nu hoef je niet
meer terug naar het depot, want
die tijd krijg je niet meer vergoed.
Van sommige wijken zijn wel 30
minuten afgehaald. De normtij-
den zijn vaak veel te krap, maar
het gevolg is wel dat menige
postbezorger niet aan zijn
of haar contracturen
komt. Dan wordt je ge-

de postbezor-
gers worden
nieuwe voorbe-

reiders aangenomen voor de di-
do-za met 9 uurscontracten. Ie-
dere keer weer gaan mensen
over hun tijd heen en worden ook
voor de woensdag en vrijdag ge-
vraagd om extra te werken. Het
valt niet te rijmen dat collega’s
die er al jaren werken overcom-
pleet worden verklaard en er uit
moeten. In de voorbereiding wor-
den mensen gewoon uitgemol-
ken. De diensttijden op papier
staan veel te strak en je bent al-
tijd veel later klaar. Maar als je op
tijd weg wil, krijg je te horen dat
niet moet kijken naar wat op pa-
pier staat. Wat op papier staat is
dat dan alleen om het UWV etc.

zand in de ogen te strooien?

Ingekorte werktijden
en meer werk

Je hoort veel over postvolume
daling, maar als er werk ver-
dwijnt en de werktijden worden
ingekort, zoals met de omroep-
gidsen, wordt dit niet meer aan-
gepast als het werk terugkomt. 
Nu zijn de loterijen ook weer te-
rug, maar je hoort niets over
postvolume stijging. Daar wor-
den de werktijden niet op aan-
gepast - die de afgelopen reor-
ganisatie ronde weer scherper
zijn gesteld. Er wordt ook nog
veel nieuw werk binnen gehaald
en de pakjes bijvoorbeeld uit
China stijgen enorm.

Kortere lopen en meer 
werk postbezorgers!
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der depot te gaan lo-
pen of om ook op de

woensdag of vrijdag te gaan wer-
ken, terwijl je in principe bent
aangenomen voor di-do-za. En
nieuwe mensen worden aangeno-
men voor 9 uur per week.”

Iedere dag 
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“Onze looptijden worden niet al-
leen steeds verder ingekort. We
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staat, 5 minuten minder is als de
tijd die op het rooster in het de-
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nee als je dat niet checkt,want
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gen terwijl de website vaak moei-
lijk bereikbaar is en het zijn jouw
kosten, want niks is gratis.”
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zorgers is een schamele loons-
verhoging van een paar cent
bruto afgesproken. Terwijl er
voortdurend extra werk bij
komt, zoals nu met de post voor
de scooterroutes, die een uur
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geleverd. Zodat de verantwoor-
delijke bezorger twee keer heen
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zijn en worden steeds verder in-
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De Nederlandse Bank (DNB)
komt met een onderzoek waaruit
blijkt dat een veel kleiner deel van
het verdiende geld naar de lonen
gaat dan eerder werd gezegd. Bij
het vaststellen van de zoge-
naamde Arbeidsinkomensquote
(AIQ) was namelijk uitgegaan
van een (veel) hoger inkomen bij
zzp’ers dan zij in werkelijkheid
hebben. Daarom was de AIQ vol-
gens DNB vorig jaar 73,5% in
plaats van bijna 78%, let wel, dit
is een gemiddelde. In de grote
bedrijven ligt de AIQ een stuk la-
ger.
De FNV-top, die jarenlang loon-
matiging accepteerde en de vak-
bondsmacht nooit volledig wilde
ontplooien, haast zich om de op-
roep voor hogere lonen te onder-
steunen.

Explosieve stijging winsten,
geen groei

Waarom komt DNB met dit be-
richt? Dat is omdat er na de fi-
nanciële en overproductiecrisis
maar geen economische groei
van betekenis komt. Er wordt in-
tegendeel weer gevreesd voor
een nieuwe crisis. Crises zijn ei-
gen aan het kapitalistisch sys-
teem, omdat door de productie
voor winst de werkende meerder-

heid nooit vol-
doende geld
verdient om
alle geprodu-
ceerde artike-
len te kopen
en diensten af

te nemen. De laatste jaren zijn de
winsten zo explosief gestegen ten
nadele van de lonen, dat groei
door binnenlandse bestedingen
niet tot stand komt. De superwin-
sten worden immers door de ex-
port binnengehaald en door de in-
ternationale monopolies geïncas-
seerd.

Loonstijging alleen
door strijd

Wie nu denkt dat ze van hoger-
hand gaan besluiten om de lonen
te verhogen, die zal bedrogen uit-
komen. Voor alles moet worden
geknokt.
VNO/NCW laat meteen weten
weinig voor loonstijging te voe-
len. Dat gaat immers ten koste
van de winsten van de grote con-
cerns, die VNO/NCW vertegen-
woordigt.

Postwerkers worden doodgegooid
met ‘volumedaling’. In de praktijk
zien zowel voorbereiders als post-
bezorgers hun werk alleen maar
zwaarder worden, in kortere
diensttijden gaat er meer werk
door hun handen.

Verlof opnemen is een probleem
Ieder jaar wordt het moeilijker
om vrij te nemen, aan het eind
van het jaar moet er met de ver-
loflijsten steeds meer geschoven
worden. Dit komt ook door de
vele mensen die ze er al uit heb-

ben gegooid.
In een vakantieperiode ben je
dan helemaal met te weinig men-
sen en is de werkdruk gewoon te
hoog. Als wijken later klaar zijn
en extra chauffeurs worden inge-
schakeld, moeten mensen door-
werken zonder eetpauze.

Kleine contracten
en meer werk

Collega’s met een klein
contract worden gevraagd
langer te blijven. Net als bij

derhandelaars die
het ‘bedrijfsbelang’
willen dienen, kun-
nen ze de loonkos-
ten omlaag brengen
en daarmee halen
ze hun winstdoel-
stellingen.

Echte
vakbondsactie
zelf aanpakken

Werkende mensen hebben een
strijdbare vakbond nodig, ook
postwerkers willen een vakbond
die echte actie organiseert. Uit de
Cao-onderhandelingen kun je le-
ren dat je er niet op moet reke-

nen dat vakbondbestuurders dat
voor je gaan doen. 
De conclusie is dat vakbondsle-
den samen met hun collega’s de
strijdbare vakbond vorm moeten
geven.

Op de voorbereidingslocaties is te
veel werk voor te weinig mensen
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Gezondheidseconoom Ravesteijn
van de Erasmus Universiteit in
Rotterdam bracht in kaart wat de
meest veel voorkomende fysiek
zware beroepen zijn. Het gaat
volgens Ravesteijn om de metse-
laar, timmerman, postsorteerder,
bakker en verpleger. Uit zijn on-
derzoek blijkt (en dat is niet voor
het eerst) dat fysiek zwaar werk
op latere leeftijd veel schade kan
veroorzaken.

Zwaar werk kost levensjaren

De onderzoeker heeft uitgere-
kend dat een jaar zwaar werk
voor een ouder persoon hem of
haar gemiddeld 16 maanden eer-
der doet sterven. Het is al veel
langer bekend dat mensen die
zwaar lichamelijk werk doen ge-
middeld jaren eerder sterven dan
anderen.
Hierop is ook gewezen in de strijd

tegen afschaffing van de VUT en
tegen verhoging van de pensi-
oenleeftijd - maar beide werden
door de regering er doorgedrukt.

Fysiek werk moet lichter
voor iedereen 

Ravesteijn adviseert mensen met
zware beroepen om na hun vijf-
tigste ander werk te gaan zoeken.
Goed advies, maar welke banen
zijn er voor mensen boven de 50?
Wat nodig is zijn maatregelen om
het fysieke werk lichter te maken
voor iedereen. De technische ont-
wikkeling maakt dat mogelijk.

- en eerder met pensioen!

Daarnaast is een verlaging van de
pensioenleeftijd naar 60 jaar no-
dig. Dan kunnen ook mensen die
hard gewerkt hebben van hun
pensioen genieten, in plaats van
in de bijstand te worden gedumpt
als een ander-werk-zoekende.

Het echte vakbondwerk – met
echte vakbondseisen en echte
vakbondsacties – dient de belan-
gen van de werkende mensen en
kan alleen door eigen inzet vorm
gegeven worden.

Het echte vakbondswerk
berust op solidariteit

Het echte vakbondswerk berust
op solidariteit, op eenheid die de
belangen van alle werkers dient.
Ook de belangen van collega’s
met tijdelijke contracten of uit-
zendwerk. Het echte vakbonds-
werk kan niet het belang van één
groep postwerkers dienen - ten
koste van het belang van de rest.
Oudere collega’s bij de post doen
zwaar werk en hebben goede
55+ regelingen nodig. Jongere

collega’s hebben te kleine con-
tracten en lage lonen, zij hebben
recht op volwaardige, vaste con-
tracten en fatsoenlijke lonen. Zo
ook de postbezorgers en de
chauffeurs.

Het echte vakbondswerk
berust op acties van de
arbeiders zelf

Door Nee te stemmen tegen het
akkoord kunnen de onderhande-
laars teruggestuurd worden naar
PostNL. Maar met alleen opnieuw
gaan praten is niet veel meer te
bereiken, het inleverakkoord dat
nu op tafel ligt verdwijnt niet van-
zelf.De kwaadheid over de ver-
slechteringensvoorstellen van
PostNL is door de bonden in een
boekwerk samengevat, dat door
PostNL ter kennisname is aange-
nomen. Deze vorm van actie
heeft PostNL geen pijn gedaan,
het resultaat is dat de postwer-
kers pijn in hun portemonnee
zouden moeten lijden. De groep
oudere collega’s, die binnen de
komende vijf jaar weg moeten
zijn, behouden dan deze keer nog
hun regelingen, die de volgende
keer weer op het spel gezet wor-
den. Het was voor PostNL wèl
duidelijk dat zij niet al hun eisen
in één keer door kunnen
zetten, maar met vak-
bondsbestuurders en on-
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Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws
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Postsorteerders in top 5 van
zwaarste beroepenHet echte vakbondswerk

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’.Vervolg

op
blz. 3



De landelijke beweging ’Strijd
voor Zorg en Welzijn’ komt
woensdag 1 juni 2016 bij elkaar
in Den Haag om samen vervolg-
plannen te maken om de zorg in
Nederland te redden.
Het zijn actieve kaderleden die
samen met duizenden collega’s
al jarenlang actie voeren tegen
de afbraak van de zorg. Zij heb-
ben ook met hun comités en-
thousiast en met volle inzet de

bijna 1 miljoen handtekeningen
opgehaald voor de Volkspetitie
Red de Zorg.
Onder druk van alle acties heeft
de regering een stap teruggezet
en van Rijn sloot een akkoord
met FNV voorzitter Heerts en de
VNG. Maar de zorg is hiermee
nog lang niet gered.
Strijd voor Zorg en Welzijn willen
acties tegen alle afbraak in de
zorg voortzetten, verbinden, ver-
breden en versterken! Op 1 mei
hebben veel nieuwe mensen zich
hiervoor aangemeld.

Bijeenkomst
Strijd voor Zorg

en Welzijn

Woensdag 1 juni 2016
Plaats: Yasmin, Brouwersgracht

2a, Den Haag
Aanvang: 18.00 u (inloop)

Afsluiting: 21.30 u

Info website:
www.strijdvoorzorg.nl

email: info@strijdvoorzorg.nl

Bij de JHL in Amsterdam werden
er op de vroege zaterdagochtend
niet veel woorden meer aan vuil
gemaakt.
Drie maal 0,5% loonaanpassing
in 15 maanden en tegelijkertijd
tientallen procenten roven op toe-
lagen en toeslagen? Commentaar
van een collega aan de poort: “we
stemmen allemaal tegen.”
Ook op de voorlichtingsbijeen-
komst van de FNV in Amsterdam
over het principe-akkoord was
het commentaar van collega’s:
“het zou een rode kaart moeten
zijn, je moet niet eens meer aan
tafel gaan zitten als ze met dit
soort voorstellen komen”. De
vakbondsbestuurder gaf zelf toe

dat het resultaat voor
collega’s onder de 55
jaar betekent dat ze
na de eenmalige com-
pensatie (voor verlies
Tot. op zaterdag) in
de min komen.
Een onderhandelaar
noemde de Tot op za-
terdag een ‘wegge-
vertje’, hij vond dat de

bond de nadruk moest leggen op
degenen die nog 4 tot 5 jaar
moeten tot aan hun pensioen.

Stem Nee
tegen principe-akkoord

Tot 1 juni kunnen vakbondsleden
nog hun stem uitbrengen, Post in
Beweging roept op om Nee te
zeggen tegen het inleverakkoord.
Postwerkers hadden al massaal
laten weten dat de voorstellen
van PostNL onacceptabel waren.
Toch zijn de vakbondsonderhan-
delaars aan tafel gegaan en heb-
ben in stilte een akkoord gesloten
dat tegemoet komt aan de be-
sparingsdoelen van PostNL.
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steun
prijs

€ 0,20

Politiek Cultureel Actie
Centrum Rode Morgen

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open woensdag
11.00-15.00 u

Inlevercao bij
PostNL:

“we stemmen
allemaal tegen”

De strijd
voor ‘zorg
en welzijn’
gaat door!


