
‘Combibundel’ van de baan!
Postbodes, postbezorgers en 
voorbereiders samen sterk – 
voor  inkomen en werk

Ondanks het tekort aan mensen in de bezor-
ging, ondanks de wijken die blijven staan, 
wil de directie van PostNL de combibundel 
invoeren, met een reorganisatie in de voor-
bereiding vanwege de codeerregel.
De tactiek van PostNL hierbij is om dit stap 
voor stap per vestiging of gebied door te 
voeren.

Dubbele bezuiniging
PostNL denkt met het overhevelen van werk van 
de voorbereiding naar de bezorging er een dubbel 
slaatje uit te slaan.
Het is een bezuiniging op de voorbereiders – het 
kost honderden banen - en het werk op straat, 
ook al kost het meer tijd voor de bezorgers, ge-
beurt tegen een minimumloon.
Het doorvoeren van bezuinigingen om het pro-
gressieve dividend voor de aandeelhouders te 
verzekeren gaat bij de directie boven alles.

Combibundel is in strijd met de cao! 
Het werk van de voorbereider is in de postbe-
zorgers-cao uitgesloten, dubbele contracten per 
postwerker waren destijds niet toegestaan. Want 
het vak van postbode moest afgeschaft worden, 
het werk is opgesplitst en het bezorgen moest 
een parttime baantje worden tegen een mini-
mumloon. 
Om het voorbereiderswerk door bezorgers nu 
toch te laten doen wil PostNL praten over een 
‘kleine aanpassing’ in de postbezorgers cao. Het 
openbreken van een cao om verslechteringen 
door te voeren, daarover valt met postwerkers 
niet te praten!

Een zaak die alle postwerkers aangaat!
Als PostNL de postbezorgers cao ondermijnt dan 
pakken ze ook andere groepen.
Postbezorgers, postbodes en voorbereiders wil-
len in actie komen voor hun banen en een betere 
beloning.

Het is een gezamenlijk belang – postbezorgers 
tegen functieverzwaring, voorbereiders tegen 
baanverlies.
Op vestigingen kunnen actieve collega’s bekend 
maken wat de gevolgen zijn van de combibundel, 
ook voor chauffeurs en sorteerders. En iedereen 
overtuigen om met gezamenlijke acties mee te 
doen. 

Landelijke acties nodig
Om voor gezamenlijke belangen op te komen zijn 
gezamenlijk acties nodig. Om landelijke acties te 
organiseren is een landelijk actiecomité het beste 
middel. Hierin kan iedere voorbereider, postbezor-
ger, postbode, chauffeur, sorteerder zijn of haar 
inbreng hebben, over eisen die aan PostNL ge-
steld moeten worden en over het mobiliseren van 
collega’s voor effectieve acties.

En zelf het strijdbare vakbondswerk 
aanpakken!
-Geen ontslagen bij de voorbereiding, meer 
echte, vaste banen bij de bezorging!
-Fatsoenlijke lonen waar je van rond kan 
komen!
-Weg met de combibundel, bezuinigingsronde op 
voorbereiders van de baan!

Uitgave Rode Morgen 
Amsterdam 
Post en buurt 



Sinds de kick-off van het FNV Offensief in 
januari zijn we zes maanden verder. In 
dat half jaar is wel duidelijk geworden dat 
zonder vakbondsleden die zelf initiatieven 
nemen met offensieve eisen en offensieve 
acties er geen offensief is. Dan blijft het een 
nieuwe verpakking voor een oud product: 
polderen.

Offensief is een kwestie van alle werkende 
mensen, jong en oud
Zonder eisen voor jong en oud kan er geen sprake 
zijn van een offensief. Zonder eisen voor jong en 
oud ook is er ook geen actie van jong en oud.
Ouderen hebben recht op pensioen, jongeren heb-
ben recht op een toekomst, daarom stelt de Rode 
Morgen offensieve eisen voor, zoals:
Pensioen op 60 jaar, herstel van de verloren koop-
kracht!
30 uren werkweek met behoud van loon!
Elke baan een vaste baan!
Gelijk loon voor gelijk werk, weg met de jeugdlo-
nen!
Minimumloon 15 euro per uur!

Offensief en eigen initiatief
Zelf initiatieven nemen, van onderop, daarvoor 
zijn drie dingen nodig:
-praten met collega’s over gezamenlijke belangen
-eisen opstellen
-actie organiseren
Daarmee pakken werkenden zelf het strijdbare 
vakbondswerk aan en kunnen ze de vakbondsde-
mocratie ontplooien. Collega’s uit verschillende 
sectoren hebben hier al veel voorbeelden van 
gegeven. Zo wordt van onderaf een offensief ge-
organiseerd.

Geen gepolder: 
offensieve eisen 
en offensieve 
acties

Beter strijden met meer resultaat
Om het strijdbare vakbondswerk voortdurend 
en systematisch te kunnen doen en niet in ge-
polder te vervallen is een revolutionaire arbei-
derspartij nodig. In het kapitalisme zijn ver-
worvenheden van de strijd steeds tijdelijk. We 
hebben een partij nodig die de klassebewuste 
en actieve arbeiders verenigt. Met een revoluti-
onaire partij draagt elke strijd bij aan de orga-
nisatie van de arbeidersklasse. Daardoor leer 
je beter strijden met meer resultaat. En met 
perspectief en een groeiend inzicht dat het ka-
pitalisme vervangen kan worden en vervangen 
moet worden door het socialisme. Dan wordt 
de dagelijkse strijd een leerschool van de strijd 
voor het socialisme.

Revolutionaire partij opbouwen
De Rode Morgen bouwt aan zo een partij. 
Daarom werken wij in de Rotterdamse haven 
met de Volle Lading en bij de post en de pakket-
ten met Post in Beweging – om voortdurend en 
systematisch de acties van collega’s voor hun 
collectief belang vooruit te brengen.
Ook post- en pakkettenwerkers kunnen de Rode 
Morgen helpen om dit werk uit te breiden naar 
andere bedrijven en steden.
Wordt lid, praat mee, wordt donateur, neem een 
abonnement, bezoek onze bijeenkomsten.
pib@rodemorgen.nl


