
Op een feestelijke bijeenkomst
zondag 10 juli a.s. heten we
vrienden, bekenden en belang-
stellenden welkom vanaf 15.00
uur. Op het programma staan on-
der meer een presentatie van de
activiteiten van de Rode Morgen
en een pakketbezorger die vertelt
over de staking van de subcon-
tractors. Het gaat verder ook
over de acties en strijd van wer-
kende mensen in Nederland, die
nauwelijks aan bod komen in de
heersende media.
Alles omlijst met muziek, film,
eten en drinken.
We ronden de zondagmiddag af
met een zelfgeorganiseerd buffet
vanaf 18.00 uur. Aansluitend
kunnen de liefhebbers op groot-
scherm naar de EK-finale kijken.

Een politiek-cultureel
actiecentrum ...

Postwerkers kennen ons van
‘Post in Beweging’ die we uitde-
len aan de poort bij het sorteer-
centrum op Sloterdijk en de VBL
aan de Johan Huizingalaan. In de
Spaarndammerbuurt en omrin-
gende buurten kennen mensen
de Rode Morgen ook van de AH
waar we iedere maand staan met
ons maandblad.

Op Hembrugstraat 148 is er ie-
dere woensdag inloop van 11.00
tot 15.00 uur, waar je terecht kan
voor een praatje of om gebruik te
maken van aanwezige appara-
tuur en de nodige kennis.
Post in Beweging, de bedrijfs-
krant voor postwerkers, wordt er
gemaakt, buurtbewoners houden
er besprekingen, de jongeren
van JeS en de wereldvrouwen
komen er bij elkaar. En van tijd
tot tijd is er een actualiteitscafé,
waar levendige discussies
plaatsvinden.

16 juni, donderdagochtend vroeg,
leggen 100 collega’s van de voor-
bereidingslocatie in Nijmegen ruim
een uur het werk neer. Een goed
gekozen moment want donderdag
is piekdag, de actie leidt onmid-
delijk tot vertraging van de post-
bezorging in Nijmegen en omge-
ving. De pogingen van PostNL in
het weekend, om verdere sta-
kingsacties te breken, leiden ertoe
dat de actievoerende collega’s met
des te meer vastberadenheid
dinsdagochtend 21 juni opnieuw
gestaakt hebben.

‘Het WTR-virus - PostNL is
als de dood dat het overslaat’

De belangrijkste aanleiding voor
de collega’s in Nijmegen om het

werk neer te leggen was een
nieuwe werktijdregeling (WTR)
met nog minder ingeroosterde tijd
en een (zoveelste) reorganisatie,
waardoor achttien collega’s hun
werk zou verliezen. Zaterdag had
PostNL al een ploeg teamcoaches
en andere collega’s uit de wijde
omgeving gehaald om als sta-
kingsbreker in te zetten en dins-
dag twee bussen vol, zelfs uit
Utrecht, plus een ploeg beveiligers
die de stakingsbrekers en de sta-
kende collega’s uit elkaar moest
houden. Een collega van het actie
comité: ‘dit zal als een boemerang
op PostNL terugkomen. De actie
van dinsdag moest nog aangekon-
digd worden, vanwege het
ultimatum, maar nu heb-
ben we de handen vrij om
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... maak er
gebruik van!

Het centrum van de afdeling Am-
sterdam van de Rode Morgen is
een plek waar je de hoofden bij
elkaar kan steken, over hoe je de
eigen politiek van werkende
mensen ontwikkelt tegenover de
gevolgen van regeringsbeleid, te-
genover gemeentepolitiek, tegen
de heersende media in. 
De Rode Morgen vormt een
steunpunt om de zelfstandige or-
ganisatie van gewone mensen te
versterken. Gericht op de weder-
zijdse ondersteuning in de dage-
lijkse strijd, voor een betaalbaar
dak boven je hoofd, of als het
gaat om school, werk, opvang en
zorg voor familie en kinderen, of
sport.We baseren ons op het
principe van zelfstandigheid en
onafhankelijkheid - in het organi-
seren, in het denken en in de fi-
nanciering. In alles steunend op
gewone mensen. Gericht op het
organiseren van de solidariteit
van werkende mensen, ook in-
ternationaal. Bij de Rode Morgen
ben je op de goede plek om mee
te werken aan de eigen partij van
werkende mensen, een revolutio-
naire arbeiderspartij, voor de
toekomst, het socialisme.

onaangekondigd
acties te voeren,
waarop PostNL

zich niet kan voorbereiden.’

Brief BLG-Nijmegen: ‘we
pikken geen ontslagen’

De actieve collega’s van de FNV-
bedrijfsledengroep (BLG) in Nij-
megen hebben een brief over hun
actie de wereld ingestuurd. Het is
belangrijk dat dit onder alle post-
werkers breed bekend wordt ge-
maakt... 
‘We hebben afgelopen donderdag
met honderd man/vrouw laten
zien dat we niet bang zijn, voor
het eerst echt schouder aan
schouder gestaan. En laten zien
dat wij het niet pikken dat colle-
ga’s ontslagen worden, terwijl we
omkomen in het werk.’... 
‘Onze boodschap heeft PostNL in
het nauw gedreven. Zij weten dat
wij gelijk hebben en dat wij niet
langer bereid zijn eindeloos in hun
straatje en dat van de OR mee te
blijven praten. En eigenlijk weten
zij nu niet meer wat zij moeten
doen. Radeloos, redeloos en als
het aan ons ligt reddeloos.’...
‘Wij wijken niet voor intimidatie.
Samen staan we sterk voor onze
mensen en onze belangen. Als wij
schouder aan schouder blijven
staan zullen wij PostNL verslaan,
want een hechte groep mensen is
sterker dan welk bedrijf dan ook.
Zegt het voort, vrienden en vrien-
dinnen van de post! En dit laatste
is belangrijker dan ooit, praat en
discussieer met elkaar!’

‘Onvrede’ niet alleen in
Nijmegen, niet alleen bij
voorbereiders

Volgens de directie beperkt de ‘on-
vrede’ zich tot de vestiging in Nij-
megen: “landelijk is er geen
sprake van onvrede of slechte
werksfeer, want de betrokken-
heidscore is gestegen van 54 in
2013 naar 67 in 2015”. Maar op
de Johan Huizingalaan weten de
voorbereiders maar al te goed
waar het in Nijmegen over gaat.
De diensttijden staan ook daar
veel te strak en je bent altijd veel
later klaar. Ook daar vinden de
postwerkers het ongerijmd en on-
terecht dat collega’s overcompleet
worden verklaard. En postbodes
en postbezorgers kunnen er ook
over meepraten als het gaat om
de iedere keer scherper gestelde
looptijden en het (niet) uitbetalen
van meeruren.

Sorteerders:
“We worden gesloopt”

Bij het sorteercentrum op Sloter-
dijk gaat het vooral over de asoci-
ale roosters en dat de lonen veel
te laag zijn. Oudere collega’s kun-
nen feitelijk geen nachtdiensten
weigeren (terwijl het een cao-
recht is), ten eerste kunnen veel
collega’s de 40% toeslag niet mis-
sen en bij een nieuwe WTR kan je
vaak niet kiezen voor een rooster
zonder nachtdienst, weigeren be-
tekent dan overcompleet.
De huidige roosters met
alleen avonddiensten en
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Uitspraken van collega’s bij het
uitdelen van Post in Beweging
bij het Sorteercentrum Brieven
en aan de Johan Huizingalaan.

“Wat jullie schrijven, gaat mijn
loon daarvan ook omhoog?”
roept een collega uit een caddy.
Met schrijven in Post in Bewe-
ging, daar gaat je loon niet van
omhoog. Hogere lonen komen
er alleen als je samen met je
collega’s je organiseert en de
strijd aangaat. Daar kan deze
bedrijfskrant Post in Beweging
bij helpen.

Aan de poort leren wij van jullie
meningen en ervaringen. Met de
Post in Beweging verspreiden
we deze ervaringen, ideeën en
onze voorstellen onder alle col-

lega’s. Een steun in de rug is
voor iedere postwerker die vindt
dat het anders moet. Wij doen
dit omdat wij vinden dat wer-
kende mensen de baas moeten
zijn over hun werk en de maat-
schappij  in het algemeen – en
niet de kapitaal bezitters.

Wij bouwen een partij op van
werkende mensen. Geen partij
die van alles belooft en die het
in het parlement zogenaamd
even voor je regelt. In onze
krant van de Rode Morgen en in
de Post in Beweging doen we
voorstellen hoe de strijd van de
werkende mensen voor hun be-
langen te voeren. Er zijn tal van
mogelijkheden om hier aan mee
te doen - om ook de strijd bij de
post vooruit te brengen.

nachtdiensten
zijn slopend.

Collega’s in Nijmegen
verdienen steun,
solidariteit is nodig!

Op alle vestigingen hebben post-
werkers te maken met hoge werk-
druk, loonroof en ontslag. Colle-
ga’s die daar effectief tegen in ac-
tie komen, verdienen in de eerste
plaats de steun van alle postwer-
kers. De solidariteit van collega’s
van alle vestigingen is ook nodig,
tegen alle intimidatiepogingen van
PostNL in. Postwerkers op de ves-
tigingen kunnen om te beginnen
een steunbetuiging opstellen en
met zoveel mogelijk collega’s be-
spreken. 

� Uitbetaling van alle gewerkte
uren

� roosters met normale werktij-
den

� méér collega’s in vaste dienst
� geen overcompleetverklarin-

gen!
Stakende collega: “Het gaat ons in
de basis om arbeidsplaatsen, te-
gen de werkdruk en intimidatie”
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De strijd vooruitbrengen
de Rode Morgen versterken

De Rode Morgen is geen nieuwe vakbond en gaat ook geen nieuwe
vakbond oprichten. De Rode Morgen staat voor het echte vak-
bondswerk, dat is van de vakbond een echte strijdorganisatie ma-
ken voor de gezamenlijke belangen. De strijd die werkende mensen
voeren is een strijd tegen de gevolgen van het kapitalisme. Het ka-
pitalisme dat werkloosheid veroorzaakt en jongeren de mogelijkhe-
den ontneemt een toekomst op te bouwen. De Rode Morgen is een
politieke organisatie, met afdelingen onder andere in Amsterdam,
die een revolutionaire verandering nastreeft: het echte socialisme.
Alleen de arbeiders 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 onderdrukking en uitbui-
ting kunnen zij de ervaring opdoen die nodig is om de strijd voor het
socialisme aan te gaan. Wie niet alleen maar tegen de gevolgen van
het kapitalisme wil vechten, maar wie de oorzaak zelf aan wil pak-
ken: versterk de Rode Morgen!

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’.



sering zijn over-
eenkomstige pro-
cessen. Privatise-
ring betekent een
aanval op de ar-

beidsvoorwaarden, door intensi-
vering van de uitbuiting, uitholling
van cao-afspraken en vernietiging
van duizenden arbeidsplaatsen.
De privatisering schept nieuwe,
maximale winst brengende, in-
vesteringsmogelijkheden voor de
(post)monopolies en opent de na-
tionale markt voor de internatio-
nale concurrentie. Dit verscherpt
de ondergeschiktheid van de ge-
hele maatschappij aan de heer-
schappij van de monopolies
enorm. (Bron: Stefan Engel, Göt-
terdammerung, 2003)

Staking bij Bpost geeft
het goede voorbeeld

In België geven de postwerkers
van Bpost op 13 juni hun ant-
woord op de directieplannen met
een landelijke 24-uurs staking.
De collega’s zijn kwaad over het
grote tekort aan personeel, de
toenemende werkdruk en het
steeds meer inzetten van zelf-
standigen bij de postbezorging.
De staking is een groot succes,
mede omdat de werkers in de vijf
grote sorteercentra deze blok-
keerden, waardoor er weinig post
in de uitgiftekantoren aankwam.
Om de mensen ter wille te zijn
bezorgden veel postbodes wel de
kranten – dat is in België onder-
deel van hun werk - maar wat la-
ter. In verband met het EK-voet-

bal was hier extra belangstelling
voor. Een goed voorbeeld voor de
collega’s bij PostNL. Daar is de
Groene Toren uit Den Haag al
sinds 2011 bezig tussen de 2700
en 3300 banen te schrappen - tot
en met 2017. Het aantal voorbe-
reidingslocaties is inmiddels te-
ruggebracht tot 80. Bij de VBL op
de Johan Huizingalaan in Amster-
dam zegt een collega dat de hoge
werkdruk tot onaanvaardbare
stress leidt.
Vasten worden vervangen door
flexibele slecht betaalde deeltijd-
werkers en uitzendkrachten.
Verzet is gerechtvaardigd!

In het laatste weekend van mei
2016 komen geruchten naar bui-
ten dat Bpost serieuze plannen
heeft PostNL over te nemen.
Postwerkers van PostNL ontvan-
gen 27 mei een bericht, dat ze de
maandag erop belangrijke infor-
matie hierover krijgen – waar ze
overigens niets meer van verno-
men hebben. Via de media hoor-
den ze dat de overname is afge-
ketst. Het Financieel Dagblad
meldt dat PostNL 6 euro per aan-
deel wilde. Op de vrijdag voor het
weekend was een aandeel nog
€3,86 waard op de beurs - begin

vorig jaar was dit nog bijna €5.

Waarom overname?

Waarom wil postmonopolist
PostNL toewerken naar een over-
name of een fusie? De privatise-
ring van staatsbedrijven, zoals
destijds de PTT, maakt een ge-
weldige vergroting van kapitaal
mogelijk door de verkoop van
aandelen op de beurzen. Dit
maakt ook de expansie op
de wereldmarkt mogelijk
met fusies en overnames.
Privatisering en monopoli-
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Privatisering van de post
In de 1980-er jaren werden de onderdelen van de PTT geprivati-
seerde bedrijven. De staat verzelfstandigde de PTT in 1989. De
overheid bleef tot de privatisering en de beursgang in 1994 de
enige aandeelhouder van het staatsbedrijf PTT. In 1998 werden
TPG en PTT Telecom gesplitst in TPG Post en KPN. TPG Post werd
in 2005 TNT NV. Eind 2005 kondigt TNT aan zich te focussen op
de bezorging van Post- en Expreszendingen. Sinds 2008 bestaat
TNT dan ook uit twee grote divisies: TNT Post en TNT Express.
Per 31 mei 2011 splitst TNT in PostNL en TNT Express. 

Overname TNT door FedeX
Op 25 mei 2016 rondt het Amerikaanse FedeX de overname van
TNT Express af, waarmee het op één na grootste koeriersbedrijf
van Europa wordt.
PostNL heeft een belang van 14,7 procent in TNT. PostNL steunt
het bod van 8 euro per aandeel dat FedEx bekendmaakte. PostNL
krijgt 642 miljoen euro voor zijn aandelen TNT Express.
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Uitspraken van collega’s bij het
uitdelen van Post in Beweging
bij het Sorteercentrum Brieven
en aan de Johan Huizingalaan.

“Wat jullie schrijven, gaat mijn
loon daarvan ook omhoog?”
roept een collega uit een caddy.
Met schrijven in Post in Bewe-
ging, daar gaat je loon niet van
omhoog. Hogere lonen komen
er alleen als je samen met je
collega’s je organiseert en de
strijd aangaat. Daar kan deze
bedrijfskrant Post in Beweging
bij helpen.

Aan de poort leren wij van jullie
meningen en ervaringen. Met de
Post in Beweging verspreiden
we deze ervaringen, ideeën en
onze voorstellen onder alle col-

lega’s. Een steun in de rug is
voor iedere postwerker die vindt
dat het anders moet. Wij doen
dit omdat wij vinden dat wer-
kende mensen de baas moeten
zijn over hun werk en de maat-
schappij  in het algemeen – en
niet de kapitaal bezitters.

Wij bouwen een partij op van
werkende mensen. Geen partij
die van alles belooft en die het
in het parlement zogenaamd
even voor je regelt. In onze
krant van de Rode Morgen en in
de Post in Beweging doen we
voorstellen hoe de strijd van de
werkende mensen voor hun be-
langen te voeren. Er zijn tal van
mogelijkheden om hier aan mee
te doen - om ook de strijd bij de
post vooruit te brengen.

nachtdiensten
zijn slopend.

Collega’s in Nijmegen
verdienen steun,
solidariteit is nodig!

Op alle vestigingen hebben post-
werkers te maken met hoge werk-
druk, loonroof en ontslag. Colle-
ga’s die daar effectief tegen in ac-
tie komen, verdienen in de eerste
plaats de steun van alle postwer-
kers. De solidariteit van collega’s
van alle vestigingen is ook nodig,
tegen alle intimidatiepogingen van
PostNL in. Postwerkers op de ves-
tigingen kunnen om te beginnen
een steunbetuiging opstellen en
met zoveel mogelijk collega’s be-
spreken. 

� Uitbetaling van alle gewerkte
uren

� roosters met normale werktij-
den

� méér collega’s in vaste dienst
� geen overcompleetverklarin-

gen!
Stakende collega: “Het gaat ons in
de basis om arbeidsplaatsen, te-
gen de werkdruk en intimidatie”
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De strijd vooruitbrengen
de Rode Morgen versterken

De Rode Morgen is geen nieuwe vakbond en gaat ook geen nieuwe
vakbond oprichten. De Rode Morgen staat voor het echte vak-
bondswerk, dat is van de vakbond een echte strijdorganisatie ma-
ken voor de gezamenlijke belangen. De strijd die werkende mensen
voeren is een strijd tegen de gevolgen van het kapitalisme. Het ka-
pitalisme dat werkloosheid veroorzaakt en jongeren de mogelijkhe-
den ontneemt een toekomst op te bouwen. De Rode Morgen is een
politieke organisatie, met afdelingen onder andere in Amsterdam,
die een revolutionaire verandering nastreeft: het echte socialisme.
Alleen de arbeiders 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 onderdrukking en uitbui-
ting kunnen zij de ervaring opdoen die nodig is om de strijd voor het
socialisme aan te gaan. Wie niet alleen maar tegen de gevolgen van
het kapitalisme wil vechten, maar wie de oorzaak zelf aan wil pak-
ken: versterk de Rode Morgen!

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’.



... maak er
gebruik van!

Het centrum van de afdeling Am-
sterdam van de Rode Morgen is
een plek waar je de hoofden bij
elkaar kan steken, over hoe je de
eigen politiek van werkende
mensen ontwikkelt tegenover de
gevolgen van regeringsbeleid, te-
genover gemeentepolitiek, tegen
de heersende media in. 
De Rode Morgen vormt een
steunpunt om de zelfstandige or-
ganisatie van gewone mensen te
versterken. Gericht op de weder-
zijdse ondersteuning in de dage-
lijkse strijd, voor een betaalbaar
dak boven je hoofd, of als het
gaat om school, werk, opvang en
zorg voor familie en kinderen, of
sport.We baseren ons op het
principe van zelfstandigheid en
onafhankelijkheid - in het organi-
seren, in het denken en in de fi-
nanciering. In alles steunend op
gewone mensen. Gericht op het
organiseren van de solidariteit
van werkende mensen, ook in-
ternationaal. Bij de Rode Morgen
ben je op de goede plek om mee
te werken aan de eigen partij van
werkende mensen, een revolutio-
naire arbeiderspartij, voor de
toekomst, het socialisme.

onaangekondigd
acties te voeren,
waarop PostNL

zich niet kan voorbereiden.’

Brief BLG-Nijmegen: ‘we
pikken geen ontslagen’

De actieve collega’s van de FNV-
bedrijfsledengroep (BLG) in Nij-
megen hebben een brief over hun
actie de wereld ingestuurd. Het is
belangrijk dat dit onder alle post-
werkers breed bekend wordt ge-
maakt... 
‘We hebben afgelopen donderdag
met honderd man/vrouw laten
zien dat we niet bang zijn, voor
het eerst echt schouder aan
schouder gestaan. En laten zien
dat wij het niet pikken dat colle-
ga’s ontslagen worden, terwijl we
omkomen in het werk.’... 
‘Onze boodschap heeft PostNL in
het nauw gedreven. Zij weten dat
wij gelijk hebben en dat wij niet
langer bereid zijn eindeloos in hun
straatje en dat van de OR mee te
blijven praten. En eigenlijk weten
zij nu niet meer wat zij moeten
doen. Radeloos, redeloos en als
het aan ons ligt reddeloos.’...
‘Wij wijken niet voor intimidatie.
Samen staan we sterk voor onze
mensen en onze belangen. Als wij
schouder aan schouder blijven
staan zullen wij PostNL verslaan,
want een hechte groep mensen is
sterker dan welk bedrijf dan ook.
Zegt het voort, vrienden en vrien-
dinnen van de post! En dit laatste
is belangrijker dan ooit, praat en
discussieer met elkaar!’

‘Onvrede’ niet alleen in
Nijmegen, niet alleen bij
voorbereiders

Volgens de directie beperkt de ‘on-
vrede’ zich tot de vestiging in Nij-
megen: “landelijk is er geen
sprake van onvrede of slechte
werksfeer, want de betrokken-
heidscore is gestegen van 54 in
2013 naar 67 in 2015”. Maar op
de Johan Huizingalaan weten de
voorbereiders maar al te goed
waar het in Nijmegen over gaat.
De diensttijden staan ook daar
veel te strak en je bent altijd veel
later klaar. Ook daar vinden de
postwerkers het ongerijmd en on-
terecht dat collega’s overcompleet
worden verklaard. En postbodes
en postbezorgers kunnen er ook
over meepraten als het gaat om
de iedere keer scherper gestelde
looptijden en het (niet) uitbetalen
van meeruren.

Sorteerders:
“We worden gesloopt”

Bij het sorteercentrum op Sloter-
dijk gaat het vooral over de asoci-
ale roosters en dat de lonen veel
te laag zijn. Oudere collega’s kun-
nen feitelijk geen nachtdiensten
weigeren (terwijl het een cao-
recht is), ten eerste kunnen veel
collega’s de 40% toeslag niet mis-
sen en bij een nieuwe WTR kan je
vaak niet kiezen voor een rooster
zonder nachtdienst, weigeren be-
tekent dan overcompleet.
De huidige roosters met
alleen avonddiensten en

72

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

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nlVervolg
op

blz. 3

Kom naar de
vergadering van

Post in Beweging

maandag
4 juli 2016
19.30 uur

Rode Morgen
Hembrugstraat  148

Amsterdam

Vervolg
open dag

RM

Vervolg
staking

Nijmegen



Op een feestelijke bijeenkomst
zondag 10 juli a.s. heten we
vrienden, bekenden en belang-
stellenden welkom vanaf 15.00
uur. Op het programma staan on-
der meer een presentatie van de
activiteiten van de Rode Morgen
en een pakketbezorger die vertelt
over de staking van de subcon-
tractors. Het gaat verder ook
over de acties en strijd van wer-
kende mensen in Nederland, die
nauwelijks aan bod komen in de
heersende media.
Alles omlijst met muziek, film,
eten en drinken.
We ronden de zondagmiddag af
met een zelfgeorganiseerd buffet
vanaf 18.00 uur. Aansluitend
kunnen de liefhebbers op groot-
scherm naar de EK-finale kijken.

Een politiek-cultureel
actiecentrum ...

Postwerkers kennen ons van
‘Post in Beweging’ die we uitde-
len aan de poort bij het sorteer-
centrum op Sloterdijk en de VBL
aan de Johan Huizingalaan. In de
Spaarndammerbuurt en omrin-
gende buurten kennen mensen
de Rode Morgen ook van de AH
waar we iedere maand staan met
ons maandblad.

Op Hembrugstraat 148 is er ie-
dere woensdag inloop van 11.00
tot 15.00 uur, waar je terecht kan
voor een praatje of om gebruik te
maken van aanwezige appara-
tuur en de nodige kennis.
Post in Beweging, de bedrijfs-
krant voor postwerkers, wordt er
gemaakt, buurtbewoners houden
er besprekingen, de jongeren
van JeS en de wereldvrouwen
komen er bij elkaar. En van tijd
tot tijd is er een actualiteitscafé,
waar levendige discussies
plaatsvinden.

16 juni, donderdagochtend vroeg,
leggen 100 collega’s van de voor-
bereidingslocatie in Nijmegen ruim
een uur het werk neer. Een goed
gekozen moment want donderdag
is piekdag, de actie leidt onmid-
delijk tot vertraging van de post-
bezorging in Nijmegen en omge-
ving. De pogingen van PostNL in
het weekend, om verdere sta-
kingsacties te breken, leiden ertoe
dat de actievoerende collega’s met
des te meer vastberadenheid
dinsdagochtend 21 juni opnieuw
gestaakt hebben.

‘Het WTR-virus - PostNL is
als de dood dat het overslaat’

De belangrijkste aanleiding voor
de collega’s in Nijmegen om het

werk neer te leggen was een
nieuwe werktijdregeling (WTR)
met nog minder ingeroosterde tijd
en een (zoveelste) reorganisatie,
waardoor achttien collega’s hun
werk zou verliezen. Zaterdag had
PostNL al een ploeg teamcoaches
en andere collega’s uit de wijde
omgeving gehaald om als sta-
kingsbreker in te zetten en dins-
dag twee bussen vol, zelfs uit
Utrecht, plus een ploeg beveiligers
die de stakingsbrekers en de sta-
kende collega’s uit elkaar moest
houden. Een collega van het actie
comité: ‘dit zal als een boemerang
op PostNL terugkomen. De actie
van dinsdag moest nog aangekon-
digd worden, vanwege het
ultimatum, maar nu heb-
ben we de handen vrij om
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Post iinn  bbeewweeggiinngg
22-6-16 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam

steun
prijs

€ 0,20

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open woensdag
11.00-15.00 u

Collega-voorbereiders
in Nijmegen leggen 

het werk neer!

Uitnodiging
‘open huis’

Rode Morgen

zondagmiddag
10 juli

Hembrugstraat 148

Vervolg
op

blz. 7
Vervolg

op
blz. 2


