
Het was voor de journalisten die
18 december door PostNL naar
Nieuwegein waren gehaald, een
hele belevenis om de SMX aan
het werk te zien. ‘Superieure ca-
mera’s en sensoren herkennen
veel meer post, 80% wordt net-
jes gesorteerd, poststukken in
plastic zijn geen probleem’ zo
rapporteerden zij wat de marke-
tingdirecteur van PostNL hun ver-
telde.
Maar het grootste voordeel voor
PostNL is dat de SMX tot huis-
nummerniveau kan sorteren, de
post hoeft straks niet meer op
straatvolgorde te worden gelegd.
Dit werk wordt nu op de tachtig
Voorbereidingslocaties - die er
nog zijn - in het land gedaan. En
volgens directeur Ludo Voorn kan

een voorbereider, als hij goed is,
zo’n 800 stukken per uur uitzoe-
ken. Dat betekent wel dat bij de
huidige postzegelprijs er mini-
maal 584 euro per uur aan be-
taalde post door zijn of haar han-
den gaat, vele malen meer dan
het uurloon van de postwerker.
PostNL verdient dus ook zonder
de nieuwe machine zo’n 560 euro
bruto per voorbereider per uur!
De SMX jaagt er met grote snel-
heid en luid geraas 30-33.000
poststukken per uur doorheen,
dat zou dan evenveel zijn als de
productie van veertig voorberei-
ders per uur. ‘Automatisch sorte-
ren scheelt 10 cent per
poststuk, daar kan geen
mens tegenop’, aldus de di-
recteur Marketing.
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SMX
Wie profiteert van het
‘wonder van technologie’

De Rode Morgen organiseert don-
derdagavond 11 februari van
19.00 tot 21.30 uur een actuali-
teitscafé over de strijd in de zorg.
Het thema is ‘niet inbinden, maar
doorduwen’.
Op het programma staat onder
meer een spreekster die actief is
in het Red de Zorg-comité – Rijn-

mond en discussie over de
ervaringen in de strijd
voor goede zorg, voor de
banen en het loon van de
zorgwerkers.

Zorgakkoord
FNV-top

De aftredende voorzitter van de
FNV was nogal enthousiast toen
hij met staatssecretaris van Rijn,
de voorzitster van de VNG en een
CNV bestuurder een akkoord had
afgesloten over de lang-
durige zorg en ondersteu-
ning. Maar ook met dit
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strijd in de zorg



akkoord vallen er
nog iedere dag
nieuwe ontslagen
en gaat het sluiten

van verzorgingshuizen en
instellingen door. Vrijwel al
het geld dat in het akkoord
is opgenomen was al eerder
toegezegd.
De vijf eisen van de volkspe-
titie zijn nog niet bij benade-
ring ingewilligd. De paar
honderd miljoen die de re-
gering vrijmaakt voor de
zorg vallen in het niet bij de
3,5 miljard aan bezuinigin-
gen. Duizenden zorgwerkers
in het hele land voeren on-
vermoeibaar acties tegen ontsla-
gen en voor goede zorg en dui-
zenden ook acties van zorgwer-
kers ondersteund. Bij elkaar zijn
meer dan 950.000 handtekenin-
gen opgehaald voor de Volkspeti-
tie ‘Red de Zorg’.

Strijd tegen afbraak zorg
doorzetten

Onder druk van alle acties besloot
de regering een stapje terug te
doen en een paar honderd mil-
joen te offeren. Wanneer de re-
gering stappen terug zet, dan is
het geen tijd om in te binden, in-
tegendeel dan is het tijd om door
te duwen.
De strijd tegen de afbraak van de
zorg gaat verder, van lokale ac-
ties naar landelijke acties, van
plaatselijke actiecomités naar
een heel netwerk van Red de
Zorg-comités.

Goede zorg, echte banen en
een menswaardig loon gaan
niet samen met winstmakerij

De regering neemt de zorg op de
schop om er een winstfabriek van
te maken. Zorgverzekeraars, far-
maceutische industrie, managers
en ‘zorgondernemers’ vullen hun
zakken met zorggeld. De rijken
hebben geld genoeg voor zorg op
hoog niveau – wie niet genoeg
geld heeft die zoekt het maar uit.
Goede zorg en goede arbeids-
voorwaarden gaan niet samen
met een zorg die op winstmakerij
is gebaseerd.

Actualiteitscafé Rode Morgen
‘Strijd in de zorg’
Donderdag 11 februari 2016 
19.30 tot 21.30
inloop vanaf 19.00 uur
Adres: Hembrugstraat 148.
www.rodemorgen.nl
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Van de SMX kant en
klaar in de tas

Op de zes Sorteercentra
Brieven staan de meest geavan-
ceerde sorteermachines ter we-
reld, een ‘wonder van technolo-
gie’ - die nu nog niet helemaal op
volle kracht draaien. PostNL wil
de komende jaren al het sorteer-
werk op de sorteercentra en bij
de voorbereidingslocaties door de
SMX laten verwerken. De tas zou
dan kant en klaar naar de bezor-
gers komen.

Modernste technologie
en arbeidsvoorwaarden
terug in de tijd?

De voortgaande automatisering
gaat bij PostNL, net zoals bij de
andere grote kapitalistische be-
drijven, samen met het schrap-
pen van banen en verregaande
flexibilisering. De gevolgen voor
de postwerkers: werkloosheid,
lage lonen, versnipperde, flexi-
bele roosters, kleine, tijdelijke
contracten, uitzendwerk, oproep-
werk, waarmee de jonge genera-
tie geen toekomst kan opbouwen.
De investeringen voor de SMX
worden al betaald door de uitbui-
ting van de postwerkers en de
opbrengst van de nieuwe machi-
nes gaat naar de aandeelhouders.

Arbeidersbelang tegenover
winstbelangen

Nieuwe efficiënte productietech-
nieken en digitalisering zijn niet te

stoppen, dat is de vooruitgang.
Kapitalisten voeren automatise-
ringen door om meer winst te
maken. Dat is één kant van de
zaak, voor werkende mensen
geldt: waarom zouden wij niet
van de automatisering profiteren?
Werkende mensen moeten
daarom voor hun eigen – collec-
tieve - belangen opkomen.
Die belangen zijn vaste banen
met een goed loon en een toe-
komst voor de jeugd.
Het is het gemeenschappelijke
belang van alle postwerkers om
te organiseren en te vechten voor
eisen zoals Post in Beweging die
voorstelt: Vaste banen op vaste
werktijden met een loon om van
te leven. 
En gelijk loon voor gelijk werk –
afschaffen van de jeugdschalen!
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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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In de Rotterdamse haven drei-
gen door vergaande automatise-
ring en overcapaciteit de ko-
mende jaren 1500 banen te ver-
dwijnen. Na vele maanden on-
derhandelen over dreigende
ontslagen leggen de collega’s
van de container- en de inhuur-
en sjorbedrijven ‘s middags 6
januari het werk voor 24 uur
neer. Dat gaat niet overal zonder
slag of stoot, maar dankzij de
inzet van veel actieve mensen is
het aantal werkwilligen uiteinde-
lijk minimaal. In de havens dich-
ter bij de stad zetten collega’s
van ex-havenpool RPS zich in
om werkers bij RST ervan te

overtuigen dat
hun solidariteit
nodig is, ook in
hun eigen be-
lang.
Ook collega’s
met tijdelijk
contract –
vooral jongeren
- staken mee

Op de Maasvlakte heeft de di-
rectie van de oudere terminal
van APMT geprobeerd een sta-
king te voorkomen door een be-
ter aanbod te doen dan de geza-
menlijke havenbedrijven, ook
voor de collega’s met een tijde-
lijk contract. De ondernemings-
raad sloot een akkoord met de
directie, waarover de collega’s
zouden moeten gaan stemmen.
De APMT-OR heeft bij dit ak-
koord overigens geen stakings-
verbod geaccepteerd, zodat de
grote meerderheid van de colle-
ga’s ook meestaken - ook dege-
nen (vooral jongeren) die een
tijdelijk contract hebben.

Rotterdamse
containeroverslag
plat gelegd
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De Rode Morgen versterken
is de strijd vooruitbrengen
De Rode Morgen is geen nieuwe vakbond en is ook niet van plan
om een nieuwe vakbond op te richten. De Rode Morgen staat voor
het echte vakbondswerk, dat is samen met collega’s voor geza-
menlijke belangen opkomen. En de vakbond een strijdorganisatie
maken voor die belangen.
De strijd die werkende mensen voeren is een strijd tegen de ge-
volgen van het kapitalisme. Het kapitalisme dat werkloosheid ver-
oorzaakt en jongeren de mogelijkheden ontneemt een toekomst
op te bouwen. De Rode Morgen is een politieke organisatie die een
politieke verandering nastreeft: het echte socialisme. Alleen de ar-
beiders zijn in staat om deze maatschappij op zijn kop te zetten.
De arbeiders doen al het
werk, maar zij worden onder-
drukt en uitgebuit. In de
strijd tegen die onderdruk-
king en uitbuiting kunnen zij
de ervaring opdoen die nodig
is om de strijd voor het soci-
alisme aan te gaan.
Wie niet eeuwig tegen de ge-
volgen van het kapitalisme
wil vechten, maar wie de oor-
zaak zelf aan wil pakken: ver-
sterk de Rode Morgen!

Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van 
Post in Beweging

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

abo PIB

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’.



De juridische strijd tussen 19
ZZP-ers en PostNL  over de
schijnzelfstandigheid bij 6 kan-
tongerechten in Nederland is nog
volop aan de gang. Een aantal
collega’s heeft de zaak gewonnen
en gaan verder tegen het hoger
beroep dat PostNL heeft ingesteld
en daarna eventueel voor een
schadevergoeding. 
Op 10 en 19 februari zijn de laat-
ste uitslagen van de rechtszittin-
gen. Ook de pakket-
bezorgers die nog
voor PostNL rijden
hebben er belang bij
om te weten wat bij
de rechter ter tafel
komt. 

Leugens en
mooie verhalen
bij de rechter

Tijdens de rechtzaken
vertelt PostNL leugens
en niet voor niks,
want erkenning van
de schijnzelfstandig-
heid kost PostNL heel
veel geld. Zo vertelde
PostNL de rechter dat
ZZPers die in loon-
dienst wilden met
open armen ontvan-

gen worden, maar dat veel ZZP-
ers niet in loondienst willen. In de
rechtszaal mooie woorden, maar
in de praktijk is het ‘afhouden, in-
binden, onaantrekkelijk maken en
onduidelijk houden’. Een tweede
leugen van PostNL is dat de ZZP-
ers tussen de 2400 en 2500 netto
verdienen. De rekensommetjes
van de pakketbezorgers zelf leren
ons wel beter. In werkelijkheid
verdienen de pakketbezorgers –

na aftrek van alle noodzakelijke
kosten - niet meer dan het mini-
mumloon en moeten daar vaak
lange dagen voor maken.

Op alle depots
bekend maken

Met deze juridische strijd is er een
vonkje beweging, op alle depots
zouden de verhalen van PostNL
bekend gemaakt moeten worden.
Er werd op de zittingen door
PostNL ook steeds minachtend
gedaan over de tv-uitzendingen
bij Max, waarin een stakend echt-
paar klip en klaar in gewoon Ne-
derlands vertelden over hoe de
uitbuiting en onderdrukking werkt
bij PostNL. PostNL heeft er dus
echt last van als hun leugens en
verhalen aan de kaak gesteld
worden.

De pakketbezorgers hebben recht
op een vaste baan bij PostNL - ze
hebben immers veelal maar één
opdrachtgever en dat is PostNL.
Zij hebben recht op hetzelfde loon
en dezelfde arbeidsvoorwaarden
als de pakketbezorgers die al in
vaste dienst zijn van PostNL. Met
een CAO die enige bescherming
biedt tegen werkloosheid en bij
ziekte, met vakantiedagen en op-
bouw van een pensioen. Een
vaste baan in dienst van PostNL is
ook een grondslag voor collegiale
verhoudingen met postwerkers
van andere onderdelen van
PostNL en basis voor gemeen-
schappelijke strijd voor verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden.

Strijd op depots

Hoe verder? De strijd voor vaste
banen kunnen we niet aan een
rechter overlaten. De juridische
strijd kan het beste verbonden
worden met de strijd van de pak-
ketbezorgers zelf op de depots,
want de onvrede onder de pak-
ketbezorgers is groot. Zelfstan-
dige strijd, zelfstandige organisa-
tie, niet blijven hangen in over-
leggen, al dan niet politiek, of in
brancheorganisaties. De eigen
kracht gebruiken zoals het in
2013 begon, met de lessen die
pakketbezorgers sindsdien ge-
leerd hebben.
Landelijke organisatie en mobili-
satie van pakketbezorgers voor
positieve eisen, zoals:

� Vaste banen voor subcontrac-
tors in dienst van PostNL

� Eén CAO voor de gehele post-
sector

4 5

Subcontractors:
vaste banen in dienst

van PostNL 

Kom naar de
vergadering van

Post in Beweging
donderdag

4 februari 2016
19.30 uur

Rode Morgen
Hembrugstraat  148

Amsterdam



De juridische strijd tussen 19
ZZP-ers en PostNL over de
schijnzelfstandigheid bij 6 kan-
tongerechten in Nederland is nog
volop aan de gang. Een aantal
collega’s heeft de zaak gewonnen
en gaan verder tegen het hoger
beroep dat PostNL heeft ingesteld
en daarna eventueel voor een
schadevergoeding. 
Op 10 en 19 februari zijn de laat-
ste uitslagen van de rechtszittin-
gen. Ook de pakket-
bezorgers die nog
voor PostNL rijden
hebben er belang bij
om te weten wat bij
de rechter ter tafel
komt. 

Leugens en
mooie verhalen
bij de rechter

Tijdens de rechtzaken
vertelt PostNL leugens
en niet voor niks,
want erkenning van
de schijnzelfstandig-
heid kost PostNL heel
veel geld. Zo vertelde
PostNL de rechter dat
ZZPers die in loon-
dienst wilden met
open armen ontvan-

gen worden, maar dat veel ZZP-
ers niet in loondienst willen. In de
rechtszaal mooie woorden, maar
in de praktijk is het ‘afhouden, in-
binden, onaantrekkelijk maken en
onduidelijk houden’. Een tweede
leugen van PostNL is dat de ZZP-
ers tussen de 2400 en 2500 netto
verdienen. De rekensommetjes
van de pakketbezorgers zelf leren
ons wel beter. In werkelijkheid
verdienen de pakketbezorgers –

na aftrek van alle noodzakelijke
kosten - niet meer dan het mini-
mumloon en moeten daar vaak
lange dagen voor maken.

Op alle depots
bekend maken

Met deze juridische strijd is er een
vonkje beweging, op alle depots
zouden de verhalen van PostNL
bekend gemaakt moeten worden.
Er werd op de zittingen door
PostNL ook steeds minachtend
gedaan over de tv-uitzendingen
bij Max, waarin een stakend echt-
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verhalen aan de kaak gesteld
worden.
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Hoe verder? De strijd voor vaste
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tie, niet blijven hangen in over-
leggen, al dan niet politiek, of in
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2013 begon, met de lessen die
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In de Rotterdamse haven drei-
gen door vergaande automatise-
ring en overcapaciteit de ko-
mende jaren 1500 banen te ver-
dwijnen. Na vele maanden on-
derhandelen over dreigende
ontslagen leggen de collega’s
van de container- en de inhuur-
en sjorbedrijven ‘s middags 6
januari het werk voor 24 uur
neer. Dat gaat niet overal zonder
slag of stoot, maar dankzij de
inzet van veel actieve mensen is
het aantal werkwilligen uiteinde-
lijk minimaal. In de havens dich-
ter bij de stad zetten collega’s
van ex-havenpool RPS zich in
om werkers bij RST ervan te

overtuigen dat
hun solidariteit
nodig is, ook in
hun eigen be-
lang.
Ook collega’s
met tijdelijk
contract –
vooral jongeren
- staken mee

Op de Maasvlakte heeft de di-
rectie van de oudere terminal
van APMT geprobeerd een sta-
king te voorkomen door een be-
ter aanbod te doen dan de geza-
menlijke havenbedrijven, ook
voor de collega’s met een tijde-
lijk contract. De ondernemings-
raad sloot een akkoord met de
directie, waarover de collega’s
zouden moeten gaan stemmen.
De APMT-OR heeft bij dit ak-
koord overigens geen stakings-
verbod geaccepteerd, zodat de
grote meerderheid van de colle-
ga’s ook meestaken - ook dege-
nen (vooral jongeren) die een
tijdelijk contract hebben.

Rotterdamse
containeroverslag
plat gelegd
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De Rode Morgen versterken
is de strijd vooruitbrengen
De Rode Morgen is geen nieuwe vakbond en is ook niet van plan
om een nieuwe vakbond op te richten. De Rode Morgen staat voor
het echte vakbondswerk, dat is samen met collega’s voor geza-
menlijke belangen opkomen. En de vakbond een strijdorganisatie
maken voor die belangen.
De strijd die werkende mensen voeren is een strijd tegen de ge-
volgen van het kapitalisme. Het kapitalisme dat werkloosheid ver-
oorzaakt en jongeren de mogelijkheden ontneemt een toekomst
op te bouwen. De Rode Morgen is een politieke organisatie die een
politieke verandering nastreeft: het echte socialisme. Alleen de ar-
beiders zijn in staat om deze maatschappij op zijn kop te zetten.
De arbeiders doen al het
werk, maar zij worden onder-
drukt en uitgebuit. In de
strijd tegen die onderdruk-
king en uitbuiting kunnen zij
de ervaring opdoen die nodig
is om de strijd voor het soci-
alisme aan te gaan.
Wie niet eeuwig tegen de ge-
volgen van het kapitalisme
wil vechten, maar wie de oor-
zaak zelf aan wil pakken: ver-
sterk de Rode Morgen!

Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van 
Post in Beweging

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

abo PIB

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’.
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nog iedere dag
nieuwe ontslagen
en gaat het sluiten
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tie ‘Red de Zorg’.

Strijd tegen afbraak zorg
doorzetten

Onder druk van alle acties besloot
de regering een stapje terug te
doen en een paar honderd mil-
joen te offeren. Wanneer de re-
gering stappen terug zet, dan is
het geen tijd om in te binden, in-
tegendeel dan is het tijd om door
te duwen.
De strijd tegen de afbraak van de
zorg gaat verder, van lokale ac-
ties naar landelijke acties, van
plaatselijke actiecomités naar
een heel netwerk van Red de
Zorg-comités.

Goede zorg, echte banen en
een menswaardig loon gaan
niet samen met winstmakerij

De regering neemt de zorg op de
schop om er een winstfabriek van
te maken. Zorgverzekeraars, far-
maceutische industrie, managers
en ‘zorgondernemers’ vullen hun
zakken met zorggeld. De rijken
hebben geld genoeg voor zorg op
hoog niveau – wie niet genoeg
geld heeft die zoekt het maar uit.
Goede zorg en goede arbeids-
voorwaarden gaan niet samen
met een zorg die op winstmakerij
is gebaseerd.
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‘Strijd in de zorg’
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19.30 tot 21.30
inloop vanaf 19.00 uur
Adres: Hembrugstraat 148.
www.rodemorgen.nl
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Van de SMX kant en
klaar in de tas

Op de zes Sorteercentra
Brieven staan de meest geavan-
ceerde sorteermachines ter we-
reld, een ‘wonder van technolo-
gie’ - die nu nog niet helemaal op
volle kracht draaien. PostNL wil
de komende jaren al het sorteer-
werk op de sorteercentra en bij
de voorbereidingslocaties door de
SMX laten verwerken. De tas zou
dan kant en klaar naar de bezor-
gers komen.

Modernste technologie
en arbeidsvoorwaarden
terug in de tijd?

De voortgaande automatisering
gaat bij PostNL, net zoals bij de
andere grote kapitalistische be-
drijven, samen met het schrap-
pen van banen en verregaande
flexibilisering. De gevolgen voor
de postwerkers: werkloosheid,
lage lonen, versnipperde, flexi-
bele roosters, kleine, tijdelijke
contracten, uitzendwerk, oproep-
werk, waarmee de jonge genera-
tie geen toekomst kan opbouwen.
De investeringen voor de SMX
worden al betaald door de uitbui-
ting van de postwerkers en de
opbrengst van de nieuwe machi-
nes gaat naar de aandeelhouders.

Arbeidersbelang tegenover
winstbelangen

Nieuwe efficiënte productietech-
nieken en digitalisering zijn niet te

stoppen, dat is de vooruitgang.
Kapitalisten voeren automatise-
ringen door om meer winst te
maken. Dat is één kant van de
zaak, voor werkende mensen
geldt: waarom zouden wij niet
van de automatisering profiteren?
Werkende mensen moeten
daarom voor hun eigen – collec-
tieve - belangen opkomen.
Die belangen zijn vaste banen
met een goed loon en een toe-
komst voor de jeugd.
Het is het gemeenschappelijke
belang van alle postwerkers om
te organiseren en te vechten voor
eisen zoals Post in Beweging die
voorstelt: Vaste banen op vaste
werktijden met een loon om van
te leven.
En gelijk loon voor gelijk werk –
afschaffen van de jeugdschalen!

Vervolg
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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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Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl



Het was voor de journalisten die
18 december door PostNL naar
Nieuwegein waren gehaald, een
hele belevenis om de SMX aan
het werk te zien. ‘Superieure ca-
mera’s en sensoren herkennen
veel meer post, 80% wordt net-
jes gesorteerd, poststukken in
plastic zijn geen probleem’ zo
rapporteerden zij wat de marke-
tingdirecteur van PostNL hun ver-
telde.
Maar het grootste voordeel voor
PostNL is dat de SMX tot huis-
nummerniveau kan sorteren, de
post hoeft straks niet meer op
straatvolgorde te worden gelegd.
Dit werk wordt nu op de tachtig
Voorbereidingslocaties - die er
nog zijn - in het land gedaan. En
volgens directeur Ludo Voorn kan

een voorbereider, als hij goed is,
zo’n 800 stukken per uur uitzoe-
ken. Dat betekent wel dat bij de
huidige postzegelprijs er mini-
maal 584 euro per uur aan be-
taalde post door zijn of haar han-
den gaat, vele malen meer dan
het uurloon van de postwerker.
PostNL verdient dus ook zonder
de nieuwe machine zo’n 560 euro
bruto per voorbereider per uur!
De SMX jaagt er met grote snel-
heid en luid geraas 30-33.000
poststukken per uur doorheen,
dat zou dan evenveel zijn als de
productie van veertig voorberei-
ders per uur. ‘Automatisch sorte-
ren scheelt 10 cent per
poststuk, daar kan geen
mens tegenop’, aldus de di-
recteur Marketing.
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steun
prijs

€ 0,20
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Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €   6,80   
0   steunabonnement  € 11,35
0   gratis proefabonnement 3 nummers

Betaling na ontvangst van een acceptgiro-
kaart.
Vul de bon in, uitknippenen opsturen:
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam

28-1-2016

Of via email: redactie@rodemorgen.nl

U kunt natuurlijk ook bellen: 010-4199054
kijk op: www.rodemorgen.nl

NAAM...................................................

ADRES..................................................

POSTCODE/WOONPLAATS:
............................................................
amsterdam@rodemorgen.nl

Politiek Cultureel Actie
Centrum Rode Morgen

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open woensdag 
11.00-15.00 u

SMX
Wie profiteert van het
‘wonder van technologie’

De Rode Morgen organiseert don-
derdagavond 11 februari van
19.00 tot 21.30 uur een actuali-
teitscafé over de strijd in de zorg.
Het thema is ‘niet inbinden, maar
doorduwen’.
Op het programma staat onder
meer een spreekster die actief is
in het Red de Zorg-comité – Rijn-

mond en discussie over de
ervaringen in de strijd
voor goede zorg, voor de
banen en het loon van de
zorgwerkers.

Zorgakkoord
FNV-top

De aftredende voorzitter van de
FNV was nogal enthousiast toen
hij met staatssecretaris van Rijn,
de voorzitster van de VNG en een
CNV bestuurder een akkoord had
afgesloten over de lang-
durige zorg en ondersteu-
ning. Maar ook met dit
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Actualiteitscafé
Rode Morgen

strijd in de zorg


