
Post in Beweging interviewt een
postbezorger over de strijd van
de postwerkers tegen de invoe-
ring van de combibundel en het
dreigend ontslag van 500 voorbe-
reiders bij PostNL.

Waarom ben je tegen de combi-
bundel?
‘Ik ben tegen de combibundel,
omdat het voor de postbezorger
extra verzwarend is en omdat en
bij de voorbereiders banen verlo-
ren gaan.’
Wanneer hoorde je voor het eerst
van de combibundel?
‘Ik hoorde ongeveer een jaar ge-
leden voor het eerst van de com-
bibundel. Het kwam als een on-
aangename verrassing. Vooral
het postvest lijkt me vreselijk.’

Waarom denk je dat PostNL de
combibundel wilt doorvoeren ook

al is er geen draagvlak voor onder
de werkers?
‘PostNL wil dit doorvoeren als be-
zuiniging om de aandeelhouders
blijvend te kunnen spekken ten
koste van de arbeiders. Zo gaat
dat in het kapitalisme.’
Welke eisen moeten er worden
gesteld door de postarbeiders?
‘De eisen die worden gesteld zijn
volgens mij: behoud van banen,
loonsverhoging voor de postbe-
zorgers, betere reiskostenvergoe-
ding. Combibundel van de baan!’
Hoe kunnen de postwerkers de
organisatie en mobilisatie van
hun collega’s het beste aanpak-
ken?
‘De vakbondsmacht moet zo vol-
ledig mogelijk worden ontplooid
voor de belangen van de postcol-
lega’s. Door massaal in het hele
land het werk neer te leggen, te
staken. Samen staan we sterk.’
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‘Massaal in het hele land
het werk neerleggen’
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De combibundel
staat stil als de

postwerker het wil

PostNL wil de combibundel door-
zetten. De werkdruk en de uit-
buiting van de postbezorgers
neemt toe. PostNL wil landelijk
500 voorbereiders de laan uitstu-
ren. Dat is 190 fte (voltijdba-
nen). Hoeveel voorbereiders wil
PostNL ontslaan op elke afzon-
derlijke voorbereidingslocatie in
het land?  
Ook de collega’s op de voorberei-
dingslocatie Johan Huizingalaan
(JHL) in Amsterdam vragen zich
dit af. Vanaf 1 augustus tot en
met oktober 2018 vindt de ver-
huizing plaats van de voorberei-
dingslocatie naar het sorteercen-
trum brieven (SCB) aan de Aus-
traliëhavenweg in de hoofdstad.
Zaandam en Purmerend zijn de
eerste groepen die verkassen in
augustus en de laatste groep die
weggaat is de groep Amsterdam.
PostNL wil ook op deze vestiging
voorbereiders op straat schop-
pen. Wat kunnen de postwerkers
hiertegen doen?
Allereerst bij elkaar komen om
de situatie te bespreken. Een
actiecomité vormen. Eisen op-
stellen en aansluiten bij de ac-
ties van de collega’s in Den
Haag en Den Bosch. Samenwer-
ken met andere zelfstandige ac-
tiecomités op andere vestigin-
gen, voorbereidingslocaties,
sorteercentra en depots in een
landelijk zelfstandige actieco-
mité, dat is de weg vooruit. Al-
leen landelijke acties en stakin-
gen - alleen het volledig ont-
plooien van de vakbondsmacht
kan dit stoppen.
  Geen ontslagen bij de
voorbereiding, meer echte,
vaste banen bij de bezor-
ging!

  Fatsoenlijke lonen, waar je
van rond kunt komen!

  Weg met de combibundel!Foto Paul Scholman Den bosch
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Dat zegt een postwerker tegen de
uitdelers van de Post in Beweging
bij de poort van het sorteercen-
trum brieven aan de Australiëha-
venweg in Amsterdam. In het
voorbijgaan gooit hij 5 euro in de
plastic bak. Fantastisch! Jullie
steun hebben we hard nodig. Jij
kunt ook een steunbijdrage
geven aan de uitdelers bij de
poort. Of een steunbijdrage over-
maken op rekeningnummer: 
NL54INGB0004428359 
van Stichting Rode Morgen, onder
vermelding ‘bijdrage PiB’.
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Postwerkers in actie Den Haag

Ongeveer 50 postbezorgers, postbodes en voorbereiders werk-
zaam bij PostNL hebben maandag 2 juli 2018 een ultimatum
overhandigd aan PostNL. Dit liep af op maandag 9 juli 2018. Ze
eisen dat de combibundel niet wordt ingevoerd. Dat houdt in dat
postbodes en postbezorgers het sorteerwerk van voorbereiders
moeten gaan overnemen. Dit zou dan veelal op straat moeten
gebeuren. 
Er is sprake van een dubbele bezuiniging. Landelijk wil PostNL
500 voorbereiders ontslaan. Daarnaast zou het werk van de
voorbereiders, die vallen onder de cao productie overgenomen
moeten worden door postbezorgers, die vallen onder de cao
postbezorgers. De minimumlonen van postbezorgers zijn aan-
zienlijk lager.
Post in Beweging deelt bij de actie een extra uitgave uit en een
woordvoerder betuigt in een korte toespraak solidariteit met de
strijd van de postwerkers.

Postcollega’s Den Bosch in actie

De collega’s in het sorteercentrum van PostNL in Den Bosch
leggen op dinsdag 10 juli 2018 het werk neer van half acht
tot negen uur. Niet alleen sorteerders, ook postbodes en post-
bezorgers verzamelen zich in een protestmanifestatie. Het ge-
volg is een flinke verstoring van de postbezorging. De directie
van PostNL wil de combibundel invoeren, hoewel het verzet
hiertegen onder de collega’s groot is. De actie in Den Bosch is
het begin, na het verlopen van het ultimatum op 9 juli van
vakbond FNV.

‘Aan landelijke 
acties willen we van
ons depot meedoen’
Post in Beweging spreekt een postbe-
zorger van het depot Spaarndam-
merstraat in Amsterdam.  Hij zegt:
‘Het is een zootje met de codeerregel
die vanaf 10 juli is ingevoerd. Ik be-
grijp er niets van. Ze kloppen niet. Ik
kijk daarom maar naar het adres en
de huisnummer op het poststuk. Ook
wordt de aanlooptijd naar onze wijk
niet altijd vergoed. Als straks de com-
bibundel erbij zou komen kost het nog
meer tijd. Als er landelijke acties
komen, willen we van ons depot wel
meedoen.’


