
‘Er staan 70 vacatures open’, zegt
een collega van de voorberei-
dingslocatie Johan Huizingalaan in
Amsterdam. ’Het is hier hartstikke
druk’, voegt ze eraan toe. Een an-
dere collega zegt: ‘Er zijn groepen
samengevoegd en die zitten nu in
één team met ongeveer 30 men-
sen. Er zijn teams waar er een
paar mensen te kort zijn. Onge-
veer 12 uur is het dan haasten om
de post de deur uit te krijgen en
met een paar mensen samen een
wijk doen’. Hoe kan het dat het zo
druk is en dat er te weinig mensen
zijn? Er is toch juist sprake van vo-
lumedaling.
‘Er zijn veel nieuwe collega’s, die
worden opgeleid, maar PostNL
ontslaat ze daarna weer’. Ook zijn
er postwerkers uit Uithoorn en
Hoofddorp bijgekomen. Een col-
lega uit Uithoorn: ‘Ik heb meer
uren gekregen, maar ik heb geen
vast contract.’ Na meer dan 3 op-
eenvolgende tijdelijke contracten
of als ze langer dan 2 jaar meer-
dere tijdelijke contracten heeft,

moet PostNL ze een vast contract
geven. Maar dat wil het postbe-
drijf niet. De Groene Toren in Den
Haag maakt zich druk om de
winst, die naar de aandeelhou-
ders gaat. ‘Ze ontslaan ze voor
een half jaar en dan zijn er die ge-
woon weer opnieuw beginnen.

Autobedrijf

Een chauffeur van het autobedrijf
bij de JHL zegt: ‘Het model 80-20
is onhoudbaar.’ Er zijn nu 80 witte
busjes en 20 busjes van chauf-
feurs in vaste dienst van PostNL.
De witte busjes worden gereden
door ZZP’ers. Ze moeten ze een
vaste baan geven’, voegt hij ten-
slotte toe.

Organisatie

Om dit te bereiken is het nodig om
de koppen bij elkaar te steken om
de situatie te bespreken, eisen op
te stellen en organisatie van de
strijd van de postwerkers zelf tot
stand te brengen. De Post in Be-
weging staat de collega’s graag
terzijde.
� Vaste banen en een fatsoenlijk

loon.

Bpost wil PostNL overnemen. Na
de overname vormen de twee de
vierde grootste post- en pakket-
tenmonopolist van Europa. De
collega’s van BPost dreigen op-
nieuw te gaan staken tegen de
overnameplannen. Op 13 juni
hielden zij al een 24-uursstaking
hiertegen.

John de Mol enthousiast

BPost heeft op 17 november op-
nieuw een overnamebod gedaan
op PostNL. Het bod bedraagt 2,5
miljard euro. Dat is 10 procent
meer dan het eerste bod van eind
mei. Eerst bood BPost 5,10 euro
per aandeel en nu 5,65 euro.
John de Mol, die 5 procent aan-

delen PostNL heeft is enthousiast.
PostNL houdt vooralsnog de boot
af in de hoop de prijs nog wat op
te drijven.

Privatisering

Bij PostNL werken nu ruim
49.000 en bij Bpost 24.7000
postarbeiders. De omzet van
PostNL was in 2015 krap 3,5 mil-
jard euro en die van Bpost was in
dat jaar 2,4 miljard euro.
Sinds de beursgang in 1994 is de
PTT geprivatiseerd. De postdivi-
sie heet nu PostNL. De aandelen
van Bpost zijn nog voor 51 pro-
cent in handen van de Bel-
gische staat. Na de over-
name zou het staatsbelang
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Collega’s van de voorbereidings-
locatie Johan Huizingalaan(JHL)
in Amsterdam die werken aan
de handsorteermachine (HSM)
beginnen om 03:00 uur ’s
nachts tot 10.30 uur in de och-
tend. Een dienst van 7,5 uur.
Daarin zitten 2 pauzes van 10
minuten.  Klopt dat wel? Wat
staat erover in de Cao? In de
cao 2016-2017 van PostNL staat

in artikel 36 over pauze: ‘Een
arbeidstijd in een aaneengeslo-
ten dienst van meer dan 5,5
uren wordt onderbroken door
een pauze. De pauze bedraagt
in dat geval ten minste 30 mi-
nuten’.
De collega’s werkzaam aan de
HSM op de JHL doen er goed dit
samen dit te bespreken en sa-
men een vuist te maken om het
recht dat in de Cao is afgespro-
ken , namelijk 30 minuten pauze
op kosten van PostNL, op te ei-
sen bij de directie van de vesti-
ging JHL van PostNL.

zijn gedaald naar on-
geveer 40 procent.

Staking Bpost

De Belgische vakbond ACOD
deed 8 november een stakings-
aanzegging. Bestuurder Nyns
maakt bekend, ‘dat de bond zich
met hand en tand verzet tegen
de privatisering van Bpost.’ Hij
zegt verder, ‘dat hij wil vermij-
den, dat een deel van het perso-
neel onder de loonvoorwaarden-
en arbeidsomstandigheden van
de postuitreikers van PostNL
moet gaan werken. Die verdie-
nen minder dan het bestaansmi-
nimum en moeten toch veel flexi-
biliteit aan de dag leggen.’
Fusies en overnames gaan sa-
men met ontslagen en afbraak
van arbeidsvoorwaarden. Dit
wordt ontkend door de postbazen
uit België en door de Groene To-
ren in Den Haag, maar dat is na-
tuurlijk onzin. Privatisering en fu-
sies en overnames verergeren de

wantoestanden op het gebied
van de lonen, de flexibilisering,
het vervangen van vasten met
voltijdcontracten door rechteloze,
flexibele deeltijdwerkers.

Internationaal strijden

De postwerkers in België en Ne-
derland staan het sterkst als ze
samen optrekken, de internatio-
nale solidariteit organiseren en
opkomen voor hun gezamenlijke
belangen. De staking op 13 juni
bij Bpost was een goed begin. Ze
kunnen resultaat boeken als ze
de internationale solidariteit or-
ganiseren en als ze de vakbonds-
macht volledig ontplooien. Als ze
zelfstandig strijden democratisch
vastgestelde (offensieve) eisen,
zoals:

� Gelijk loon voor gelijk werk
� Vaste banen tegen fatsoenlijke

lonen
� Behoud van iedere arbeids-

plaats
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Wat vind jij?
Geef je mening over Post in
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wat we kunnen doen om de
strijd concreet vooruit te
brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl
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adres, postcode en woonplaats - door via:
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telefoon: 010-4860045
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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

30 minuten pauze aan de
handsorteermachine!



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
maan-
den.

Moeten we dan het meerder-
heidsbelang van de staat, zoals
de Belgische bestuurders van de
bond de ACOD doen voorop stel-
len en zien als een garantie voor
goede lonen en arbeidsvoorwaar-
den?
Of is verandering van de Postwet,
waardoor buitenlandse overna-
mes van de Nederlandse post-
diensten –zoals Rutte en Kamp
willen – bemoeilijkt worden een
oplossing?

Illusie

De nationale staat is door de
voortgaande internationalisering
van de productie steeds meer een
rem geworden op de ontwikkeling
van de productie door grenzen,
belastingen, verschillende nor-
men en wetten, talen en levens-
wijzen. De internationale postmo-
nopolies trekken zich dan ook zo
weinig mogelijk aan van lands-
grenzen. Bovengenoemde oplos-
singen zijn daarom een illusie.

Socialisme

De voortgang van de techniek en
de internationalisering van de
productie maakt het mogelijk om
met minder inzet van arbeids-
kracht meer te produceren, hon-
ger op te heffen en te voorzien in
de behoeften van de mensen we-

reldwijd en minder te werken en
meer tijd aan andere dingen te
besteden. De internationalisering
van de productie schept de voor-
waarden voor het socialisme. De
strijd van postwerkers of andere
arbeiders is steeds meer een in-
ternationale strijd. 

In het socialisme hebben de ar-
beiders de macht ontnomen van
de internationale monopolies en
zijn het de werkers zelf, die het
voor het vertellen hebben. Maar
het socialisme komt niet vanzelf.
Daarvoor moeten we voor strij-
den, samen met de collega’s in
andere bedrijven, sectoren en
landen. 
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Fusies en overnames zijn voor grote con-
cerns als PostNL en Bpost noodzakelijk 
om bij te blijven in de internationale con-
currentiestrijd met Deutsche Post, La 
Poste, en Royal Mail. Deze concurrentie-
strijd wordt door de geweldige overaccu-
mulatie van kapitaal verscherpt. Dit is 
sinds de jaren negentig een chronische 
verschijning in de wereldeconomie. De 
mogelijkheden om dit overvloedige kapi-
taal maximaal winstgevend in te zetten 
blijven echter achter.
Expansie
De privatisering van staatsbedrijven, zo-
als destijds de PTT, maakt een geweldige 
vergroting van kapitaal mogelijk door de 
verkoop van aandelen op de beurzen. 
Privatisering schept nieuwe, maximale 
winstmogelijkheden voor de (post)mono-
polies en opent de nationale markt voor 
de internationale concurrentie. Dit ver-
scherpt de ondergeschiktheid van de ge-
hele maatschappij aan de heerschappij 
van de monopolies enorm. Fusies en 
overnames, zoals die van Bpost en 
PostNL maken ook expansie op de Euro-
pese- en de wereldmarkt mogelijk.

4 5

Wat is een pakket?

De volumedaling – waar PostNL je
mee doodgooit – weegt niet op te-
gen het toenemend aantal pak-
ketjes uit China, Shanghai, etc. En
die zijn een crime, want het adres
is vaak slecht leesbaar. Maar wat
nu steeds meer opspeelt is de de-
finitie van wat is een pakket! Een
A-4 envelop met 10 vellen? Een A-
5 luchtkussen envelop met een cd?
Dat is géén pakket, want die pas-
sen in de bundel! In de voorberei-
ding heerst er volkomen willekeur.
Als postbezorger ben je geregeld al
5 tot 10 minuten bezig om pakket-
ten te sorteren, want in de tas lig-
gen ze niet op volgorde.

Neem een gratis
abonnement op de digitale

uitgave van 
Post in Beweging

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

abo PIB

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Waarom wil Bpost
PostNL overnemen?

Postbezorgers

Te korte voorzettij-
den en zwaardere
pakketten in 2017

Dezer dagen vinden de zoge-
heten werkoverleggen plaats
met de postbezorgers over
de nieuwe looptijden voor
2017. Zo kregen collega’s in
Amsterdam 17 november de
nieuwe voorzettijden voorge-
schoteld, de bijstelling naar
beneden van de looptijden.
Tot 9 december kan daar nog
commentaar op geleverd
worden en/of met de team-
leider besproken worden of je
het er mee eens bent. De
nieuwe tijden moeten dan 12
februari 2017 ingaan. Tegelij-
kertijd wordt aangekondigd
dat in de loop van 2017 op-
nieuw een bijstelling van de
looptijden zal volgen. Terwijl
de postbezorgers steeds
meer pakketten – tot 2 kg -
te verwerken zullen krijgen.
De rekenmodellen gaan uit
van volumedalingen en wor-
den niet aangepast op volu-
mestijgingen of de toename
van buspakjes. En al hele-
maal niet op alle extra tijd die
de nieuwe werkzaamheden
kosten, zoals het scannen, of
pakketten van 2 kg, die niet
door de brievenbus passen.
En de straten worden heus
niet korter.

Smartphone: 
‘zoek het
maar uit’
Via de app zien postbe-
zorgers sinds oktober
hoeveel brievenbuspak-
jes ze hebben voor een
wijk, die ze moeten scan-
nen. Op de app staan er
bijvoorbeeld twee, maar
in de tas zitten er nog
drie. Ze moeten dus heel
goed opletten! En dan de
pakketten op zaterdag
voor bedrijven, die die
dag gesloten zijn. Ze
moeten ze scannen, want
anders gaat de app raar
doen… “je hebt nog on-
voltooide taken”.  Die
pakketten moeten naar
de retailer en bij het be-
drijf  doe je een kennis-
geving in de bus met de
mededeling dat ze het
zelf op de volgende
maandag daar kunnen
gaan ophalen. Getuigt
niet echt van service van
PostNL…. Of?



Fusies en overnames zijn voor grote con-
cerns als PostNL en Bpost noodzakelijk
om bij te blijven in de internationale con-
currentiestrijd met Deutsche Post, La
Poste, en Royal Mail. Deze concurrentie-
strijd wordt door de geweldige overaccu-
mulatie van kapitaal verscherpt. Dit is
sinds de jaren negentig een chronische
verschijning in de wereldeconomie. De
mogelijkheden om dit overvloedige kapi-
taal maximaal winstgevend in te zetten
blijven echter achter.
Expansie
De privatisering van staatsbedrijven, zo-
als destijds de PTT, maakt een geweldige
vergroting van kapitaal mogelijk door de
verkoop van aandelen op de beurzen.
Privatisering schept nieuwe, maximale
winstmogelijkheden voor de (post)mono-
polies en opent de nationale markt voor
de internationale concurrentie. Dit ver-
scherpt de ondergeschiktheid van de ge-
hele maatschappij aan de heerschappij
van de monopolies enorm. Fusies en
overnames, zoals die van Bpost en
PostNL maken ook expansie op de Euro-
pese- en de wereldmarkt mogelijk.

4 5

Wat is een pakket?

De volumedaling – waar PostNL je
mee doodgooit – weegt niet op te-
gen het toenemend  aantal pak-
ketjes uit China, Shanghai, etc. En
die zijn een crime, want het adres
is vaak slecht leesbaar. Maar wat
nu steeds meer opspeelt is de de-
finitie van wat is een pakket! Een
A-4 envelop met 10 vellen? Een A-
5 luchtkussen envelop met een cd?
Dat is géén pakket, want die pas-
sen in de bundel! In de voorberei-
ding heerst er volkomen willekeur.
Als postbezorger ben je geregeld al
5 tot 10 minuten bezig om pakket-
ten te sorteren, want in de tas lig-
gen ze niet op volgorde.

Neem een gratis
abonnement op de digitale

uitgave van
Post in Beweging

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

abo PIB

Lees dagelijks
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Waarom wil Bpost
PostNL overnemen?

Postbezorgers

Te korte voorzettij-
den en zwaardere
pakketten in 2017

Dezer dagen vinden de zoge-
heten werkoverleggen plaats
met de postbezorgers over
de nieuwe looptijden voor
2017. Zo kregen collega’s in
Amsterdam 17 november de
nieuwe voorzettijden voorge-
schoteld, de bijstelling naar
beneden van de looptijden.
Tot 9 december kan daar nog
commentaar op geleverd
worden en/of met de team-
leider besproken worden of je
het er mee eens bent. De
nieuwe tijden moeten dan 12
februari 2017 ingaan. Tegelij-
kertijd wordt aangekondigd
dat in de loop van 2017 op-
nieuw een bijstelling van de
looptijden zal volgen. Terwijl
de postbezorgers steeds
meer pakketten – tot 2 kg -
te verwerken zullen krijgen.
De rekenmodellen gaan uit
van volumedalingen en wor-
den niet aangepast op volu-
mestijgingen of de toename
van buspakjes. En al hele-
maal niet op alle extra tijd die
de nieuwe werkzaamheden
kosten, zoals het scannen, of
pakketten van 2 kg, die niet
door de brievenbus passen.
En de straten worden heus
niet korter.

Smartphone:
‘zoek het
maar uit’
Via de app zien postbe-
zorgers sinds oktober
hoeveel brievenbuspak-
jes ze hebben voor een
wijk, die ze moeten scan-
nen. Op de app staan er
bijvoorbeeld twee, maar
in de tas zitten er nog
drie. Ze moeten dus heel
goed opletten! En dan de
pakketten op zaterdag
voor bedrijven, die die
dag gesloten zijn. Ze
moeten ze scannen, want
anders gaat de app raar
doen… “je hebt nog on-
voltooide taken”. Die
pakketten moeten naar
de retailer en bij het be-
drijf doe je een kennis-
geving in de bus met de
mededeling dat ze het
zelf op de volgende
maandag daar kunnen
gaan ophalen. Getuigt
niet echt van service van
PostNL…. Of?



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
maan-
den.

Moeten we dan het meerder-
heidsbelang van de staat, zoals
de Belgische bestuurders van de
bond de ACOD doen voorop stel-
len en zien als een garantie voor
goede lonen en arbeidsvoorwaar-
den?
Of is verandering van de Postwet,
waardoor buitenlandse overna-
mes van de Nederlandse post-
diensten –zoals Rutte en Kamp
willen – bemoeilijkt worden een
oplossing?

Illusie

De nationale staat is door de
voortgaande internationalisering
van de productie steeds meer een
rem geworden op de ontwikkeling
van de productie door grenzen,
belastingen, verschillende nor-
men en wetten, talen en levens-
wijzen. De internationale postmo-
nopolies trekken zich dan ook zo
weinig mogelijk aan van lands-
grenzen. Bovengenoemde oplos-
singen zijn daarom een illusie.

Socialisme

De voortgang van de techniek en
de internationalisering van de
productie maakt het mogelijk om
met minder inzet van arbeids-
kracht meer te produceren, hon-
ger op te heffen en te voorzien in
de behoeften van de mensen we-

reldwijd en minder te werken en
meer tijd aan andere dingen te
besteden. De internationalisering
van de productie schept de voor-
waarden voor het socialisme. De
strijd van postwerkers of andere
arbeiders is steeds meer een in-
ternationale strijd. 

In het socialisme hebben de ar-
beiders de macht ontnomen van
de internationale monopolies en
zijn het de werkers zelf, die het
voor het vertellen hebben. Maar
het socialisme komt niet vanzelf.
Daarvoor moeten we voor strij-
den, samen met de collega’s in
andere bedrijven, sectoren en
landen. 

36

Internationale strijd

Kom naar de
vergadering van

Post in Beweging

maandag
5 december 2016

19.30 uur

Rode Morgen
Hembrugstraat  148

Amsterdam

Steun
Post in Beweging?



Collega’s van de voorbereidings-
locatie Johan Huizingalaan(JHL)
in Amsterdam die werken aan
de handsorteermachine (HSM)
beginnen om 03:00 uur ’s
nachts tot 10.30 uur in de och-
tend. Een dienst van 7,5 uur.
Daarin zitten 2 pauzes van 10
minuten.  Klopt dat wel? Wat
staat erover in de Cao? In de
cao 2016-2017 van PostNL staat

in artikel 36 over pauze: ‘Een
arbeidstijd in een aaneengeslo-
ten dienst van meer dan 5,5
uren wordt onderbroken door
een pauze. De pauze bedraagt
in dat geval ten minste 30 mi-
nuten’.
De collega’s werkzaam aan de
HSM op de JHL doen er goed dit
samen dit te bespreken en sa-
men een vuist te maken om het
recht dat in de Cao is afgespro-
ken , namelijk 30 minuten pauze
op kosten van PostNL, op te ei-
sen bij de directie van de vesti-
ging JHL van PostNL.

zijn gedaald naar on-
geveer 40 procent.

Staking Bpost

De Belgische vakbond ACOD
deed 8 november een stakings-
aanzegging. Bestuurder Nyns
maakt bekend, ‘dat de bond zich
met hand en tand verzet tegen
de privatisering van Bpost.’ Hij
zegt verder, ‘dat hij wil vermij-
den, dat een deel van het perso-
neel onder de loonvoorwaarden-
en arbeidsomstandigheden van
de postuitreikers van PostNL
moet gaan werken. Die verdie-
nen minder dan het bestaansmi-
nimum en moeten toch veel flexi-
biliteit aan de dag leggen.’
Fusies en overnames gaan sa-
men met ontslagen en afbraak
van arbeidsvoorwaarden. Dit
wordt ontkend door de postbazen
uit België en door de Groene To-
ren in Den Haag, maar dat is na-
tuurlijk onzin. Privatisering en fu-
sies en overnames verergeren de

wantoestanden op het gebied
van de lonen, de flexibilisering,
het vervangen van vasten met
voltijdcontracten door rechteloze,
flexibele deeltijdwerkers.

Internationaal strijden

De postwerkers in België en Ne-
derland staan het sterkst als ze
samen optrekken, de internatio-
nale solidariteit organiseren en
opkomen voor hun gezamenlijke
belangen. De staking op 13 juni
bij Bpost was een goed begin. Ze
kunnen resultaat boeken als ze
de internationale solidariteit or-
ganiseren en als ze de vakbonds-
macht volledig ontplooien. Als ze
zelfstandig strijden democratisch
vastgestelde (offensieve) eisen,
zoals:

� Gelijk loon voor gelijk werk
� Vaste banen tegen fatsoenlijke

lonen
� Behoud van iedere arbeids-

plaats
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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
Samen
vechten

voor elke
arbeidsplek

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

30 minuten pauze aan de
handsorteermachine!



‘Er staan 70 vacatures open’, zegt
een collega van de voorberei-
dingslocatie Johan Huizingalaan in
Amsterdam. ’Het is hier hartstikke
druk’, voegt ze eraan toe. Een an-
dere collega zegt: ‘Er zijn groepen
samengevoegd en die zitten nu in
één team met ongeveer 30 men-
sen. Er zijn teams waar er een
paar mensen te kort zijn. Onge-
veer 12 uur is het dan haasten om
de post de deur uit te krijgen en
met een paar mensen samen een
wijk doen’. Hoe kan het dat het zo
druk is en dat er te weinig mensen
zijn? Er is toch juist sprake van vo-
lumedaling.
‘Er zijn veel nieuwe collega’s, die
worden opgeleid, maar PostNL
ontslaat ze daarna weer’. Ook zijn
er postwerkers uit Uithoorn en
Hoofddorp bijgekomen. Een col-
lega uit Uithoorn: ‘Ik heb meer
uren gekregen, maar ik heb geen
vast contract.’ Na meer dan 3 op-
eenvolgende tijdelijke contracten
of als ze langer dan 2 jaar meer-
dere tijdelijke contracten heeft,

moet PostNL ze een vast contract
geven. Maar dat wil het postbe-
drijf niet. De Groene Toren in Den
Haag maakt zich druk om de
winst, die naar de aandeelhou-
ders gaat. ‘Ze ontslaan ze voor
een half jaar en dan zijn er die ge-
woon weer opnieuw beginnen.

Autobedrijf

Een chauffeur van het autobedrijf
bij de JHL zegt: ‘Het model 80-20
is onhoudbaar.’ Er zijn nu 80 witte
busjes en 20 busjes van chauf-
feurs in vaste dienst van PostNL.
De witte busjes worden gereden
door ZZP’ers. Ze moeten ze een
vaste baan geven’, voegt hij ten-
slotte toe.

Organisatie

Om dit te bereiken is het nodig om
de koppen bij elkaar te steken om
de situatie te bespreken, eisen op
te stellen en organisatie van de
strijd van de postwerkers zelf tot
stand te brengen. De Post in Be-
weging staat de collega’s graag
terzijde.
� Vaste banen en een fatsoenlijk

loon.

Bpost wil PostNL overnemen. Na
de overname vormen de twee de
vierde grootste post- en pakket-
tenmonopolist van Europa. De
collega’s van BPost dreigen op-
nieuw te gaan staken tegen de
overnameplannen. Op 13 juni
hielden zij al een 24-uursstaking
hiertegen.

John de Mol enthousiast

BPost heeft op 17 november op-
nieuw een overnamebod gedaan
op PostNL. Het bod bedraagt 2,5
miljard euro. Dat is 10 procent
meer dan het eerste bod van eind
mei. Eerst bood BPost 5,10 euro
per aandeel en nu 5,65 euro.
John de Mol, die 5 procent aan-

delen PostNL heeft is enthousiast.
PostNL houdt vooralsnog de boot
af in de hoop de prijs nog wat op
te drijven.

Privatisering

Bij PostNL werken nu ruim
49.000 en bij Bpost 24.7000
postarbeiders. De omzet van
PostNL was in 2015 krap 3,5 mil-
jard euro en die van Bpost was in
dat jaar 2,4 miljard euro.
Sinds de beursgang in 1994 is de
PTT geprivatiseerd. De postdivi-
sie heet nu PostNL. De aandelen
van Bpost zijn nog voor 51 pro-
cent in handen van de Bel-
gische staat. Na de over-
name zou het staatsbelang
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steun
prijs

€ 0,20

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open dinsdag, woensdag

en donderdag
11.00-15.00 u

BPost aast op PostNL

Solidair samen knokken
voor iedere

arbeidsplaats

Vervolg
op

blz. 2

Johan
Huizingalaan
Amsterdam

‘Er staan 
70 vacatures
open’


