
Post- en pakkettenwerkers van PostNL gaan actie
voeren nadat maandag 10 december is gebleken
dat PostNL weigert in te gaan op het ultimatum
van de FNV om serieus te onderhandelen over de
cao-PostNL die 31 december afloopt. Het landelijk
actiecomité van het FNV heeft besloten de colle-
ga’s bij de post op te roepen om donderdag, vrij-
dag en zaterdag, 13, 14 en 15 december, te gaan
staken.
PostNL was bezig de CAO-onderhandelingen te
traineren en wilde daarmee acties en stakingen
over de drukke periode van sinterklaas en kerst en
oud en nieuw (SKNJ-periode) heen tillen. PostNL
wilde zelfs de vakbondsonderhandelaars op voor-
hand laten beloven geen actie te voeren in de-
cember!
Maar postwerkers beseffen dat juist in deze peri-

ode stakingsacties extra druk opleveren om betere
resultaten te behalen. Na een ijskoude afwijzing
van PostNL om de combibundel te stoppen - on-
danks acties en stakingen in juli, augustus en sep-
tember, is er maar één weg om de directie van ge-
dachten te laten veranderen: stevigere en uitge-
breidere acties en stakingen.
Wie niet luisteren wil, moet voelen. De weg voor-
uit is meer vestigingen en meer collega’s in de
strijd betrekken! En niet te vergeten de klanten,
het publiek, dat wil zeggen andere werkende men-
sen er bij halen. Alleen dan zal PostNL overstag
gaan.
Collega’s in Arnhem, Nijmegen en Doetinchem
hebben inmiddels al 5000 kaartjes verspreid in hun
wijk of op hun route en mensen kunnen ook een
petitie tekenen om de postwerkers te steunen in

hun strijd tegen de torenhoge
werkdruk en voor meer echte
banen en 5% loonsverhoging.

Goede acties
voor goede eisen

De FNV-onderhandelaars zijn
al minstens een jaar ‘in ge-
sprek’ met PostNL over de to-
renhoge werkdruk, meer
vaste contracten, herstel pen-
sioenopbouw, gelijk loon voor
gelijk werk, één PostNL cao
voor alle postwerkers, dus
ook de postbezorgers. De
looneis voor de nieuwe cao is
5% met een minimum van
100 euro bruto per maand.
Collega’s van alle onderdelen
van PostNL willen een einde
aan de onmogelijke werkdruk,
willen een fatsoenlijke belo-
ning, genoeg uren om zelf-
standig van te kunnen leven,
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vast werk. Onderling kunnen postwerkers
hun eisen bepalen en de acties die nodig zijn
samen bespreken. Post in Beweging stelt
voor: geen verlies van banen in de voorbe-
reiding, uitzendkrachten en tijdelijken in
vaste dienst, grotere contracten voor deel-
tijdwerkers.

Effectieve actie 
voor gezamenlijk belang

Hele dagen staken is volgens collega’s de
beste methode. Maar ook werkonderbrekin-
gen van bijvoorbeeld 7.00 tot 9.00 uur in de
voorbereiding kunnen heel effectief zijn, dan
gaan de afvoerriten van 8, 9 en 10 uur volle-
dig de mist in. De kerstkaarten worden ge-
bufferd, dus actie op de piekdagen is heel
doeltreffend. En stakingsacties zijn zeker
nodig, gezien de alsmaar oplopende werk-
druk, het tekort aan collega’s en de werk-
voorraad die zich opstapelt.

Ook voor chauffeurs
is de maat vol

De chauffeurs die we bij het uitdelen van Post
in Beweging spreken, draaien diensten van
12 tot 13 uur, maar het zijn de gebroken
nachtdiensten waar ze letterlijk en figuurlijk
ziek van worden. Er is een giga-tekort aan
chauffeurs - en dan krijg je nog continu ‘dis-
cussie’ over de rusttijd die officieel minimaal
11 uur moet zijn, terwijl PostNL er nu steeds
9 uur van wil maken.

Meer mensen erbij betrekken met het doel de ge-
stelde eisen binnen te halen. Collega’s in Arnhem,
Nijmegen en Doetinchem werken er hard aan.
Post in Beweging draagt een steentje bij in het
verder bekend maken van de eisen van de post-

werkers. Posi-
tieve, offen-
sieve eisen zijn
nodig, maar
ook een bre-
dere vakbonds-

democratie, die bij een strijdorganisatie hoort:
een democratische actieleiding en alle besluiten
over eisen en acties nemen op vergaderingen van
stakers en actievoerders en niet achter de scher-
men waar iedereen op moet gaan zitten wachten.
Zelf het heft in handen nemen is de sleutel tot
succesvolle strijd wanneer de collega’s in hun
strijd breken met het polderdenken en buiten de
kaders treden die het kapitalisme oplegt en leren
strijden met het vooruitzicht van maatschappij-
verandering!
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