
Postwerkers PostNL     
Amsterdam in actie

Postvoorbereiders, postbezorgers en postbodes 
van de Voorbereidingslocatie Johan Huizingalaan 
van PostNL in Amsterdam leggen donderdag 16 
augustus van 07.30 uur tot 09.00 uur het werk 
neer. Er staan 120 mensen bij de poort aan de Jo-
han Huizingalaan. De sfeer is goed en strijdbaar. 
Tijdens de werkonderbreking is er een sfeer van 
onderlinge solidariteit tussen voorbereiders, die 
binnen werken en de mensen die buiten werken, 
postbodes en bezorgers. Een voorbereider zegt: 
‘We hebben vandaag een signaal afgegeven dat 
we dit niet pikken. Dat hebben we met een vuist 
op tafel duidelijk gemaakt. Een collega stelt voor 
om de volgende keer de vrachtwagens met post, 
die vanaf 04.00 uur aankomen tegen te houden. 
Dat is een goed idee.’ Een postbezorger zegt: 
‘Nog beter is dat de chauffeurs ook meedoen.’
Zaterdagmiddag 18 augustus is er in de Pijp in Am-
sterdam een werkonderbreking van postbezorgers.
De collega’s eisen dat de combibundel niet 
wordt ingevoerd. Dat houdt in dat postbo-
des en postbezorgers het sorteerwerk van 
voorbereiders moeten gaan overnemen. Dit 
zou dan veelal op straat moeten gebeuren. 

PostNL wil dubbel bezuinigen
Er is sprake van een dubbele bezuiniging. Lan-
delijk wil PostNL 500 voorbereiders ontslaan. 
Daarnaast zou het werk van de voorbereiders, 
die vallen onder de cao Productie overgeno-
men moeten worden door postbezorgers, die val-
len onder de cao Postbezorgers. De minimum-
lonen van postbezorgers zijn aanzienlijk lager.

Landelijke acties
PostNL legt een ultimatum van de FNV, dat 50 actie-
voerders op 2 juli bij het hoofdkantoor van PostNL in 
Den Haag overhandigden en 9 juli afliep, naast zich 
neer. Op 10 juli is er een eerste werkonderbreking van 

de collega’s van het sorteercentrum in Den Bosch.
Er staan meer acties op stapel. Op 20 september 
is een landelijke actiedag gepland door het FNV.
Gezamenlijke landelijke acties en stakingen van 
postvoorbereiders, postbezorgers en postbo-
des, chauffeurs en sorteerders zijn nodig om 
de vakbondsmacht volledig te ontplooien en 
de invoering van de combibundel te stoppen. 
In navolging van het sorteercentrum brieven in 
Den Bosch vinden ook de sorteerders van bijvoor-
beeld het sorteercentrum brieven aan de Australi-
ehavenweg in Amsterdam het tijd voor actie: ‘Post-
NL eist al jaren teveel van ons’. Onder sorteerders 
en chauffeurs is de werkdruk enorm toe genomen.

Eisen en acties bespreken
Post in Beweging stelt collega’s van alle ves-
tigingen voor om eisen te bespreken, zoals:
-Geen ontslagen bij de voorbereiding, 
meer echte, vaste banen bij de bezorging!
-Fatsoenlijke lonen waar je van rond kan komen!
-Weg met de combibundel, bezuinigings-
ronde op voorbereiders van de baan!
En de koppen bij elkaar steken om de actie- en sta-
kingsmogelijkheden op de vestiging te bespreken!

Uitgave Rode Morgen 
Amsterdam 
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Post in Beweging interviewt een postvoorbe-
reider over de werkonderbreking op donder-
dag 16 augustus 2018:

‘De werkonderbreking bij de voorbereidingslocatie 
Johan Huizingalaan in Amsterdam van vandaag is 
redelijk succesvol verlopen. Er stonden 120 men-
sen bij de poort aan de Johan Huizingalaan. De 
sfeer was goed en strijdbaar. Het gaat niet alleen 
om de invoering van de combibundel, maar ook 
om de voorgenomen ontslagen bij de voorberei-
ders. Er worden landelijk 500 voorbereiders ontsla-
gen. Op onze vestiging worden tijdelijke contrac-
ten niet verlengd. Het aantal vasten dat PostNL bij 
onze vestiging wil ontslaan is beperkt. Er is tijdens 
de werkonderbreking een sfeer van onderlinge so-
lidariteit: de mensen binnen, de voorbereiders met 
de mensen buiten, de postbodes en bezorgers. In 
flyers van PostNL zie je een postbezorger met het 
postvest aan met een foldertje en zeven brieven. 
De praktijk is heel anders. Ze hebben het veel 
drukker. Het postvest is onhandelbaar voor ze. 
Er is te weinig personeel waardoor er veel post 
blijft staan. Vorige week bleef in Amsterdam Noord 
een hele postcode staan. 
We hebben vandaag een signaal afgegeven dat we 
het met z’n allen niet eens zijn met dat PostNL dit  
wil doordrukken, dat we dit niet pikken. Dat heb-
ben we met een vuist op tafel duidelijk gemaakt.
Onze vestiging verhuist naar het sorteercentrum. 
Er komen andere werktijden. Iedereen moet dan 
een uur eerder beginnen.    
Ik ben voor stipheidsactie voor de bezorgers: als 
er 30 minuten voor een wijk staat, dan ook stop-
pen na 30 minuten. En niet steeds plussen als je 
het niet haalt. 
Een collega stelt voor om de volgende keer de 
vrachtwagens met post, die vanaf 04.00 uur aan-
komen tegen te houden. Dat is een goed idee.’
 
 

‘Werkonderbreking signaal 
dat we dit niet pikken’

‘Heel het radarwerk staat stil, 
als uw machtige arm het wil’

De invoering van de combibundel is het afwentelen 
van de kapitalistische crisis op de post- en pakket-
markt op de rug van de postwerkers.  In werkonder-
brekingen, acties en een landelijke actiedag op 20 
september komen ze op voor hun belangen en eisen.  
PostNL streeft naar winstmaximalisatie in het belang 

van de aandeelhouders. De miljarden die deze 
nietsnutten de afgelopen jaren hebben ontvangen 
zijn opgebracht door de uitbuiting van de arbeids-
kracht van tienduizenden post- en pakketwerkers.
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De leider van de Russische revolutie Lenin schreef 
in zijn werk Over stakingen:  ‘Stakingen, die 
ontstaan uit de aard van de kapitalistische maat-
schappij zelf, zijn echter het begin van de strijd 
van de arbeidersklasse tegen dat maatschappelijk 
stelsel.. Maar als de arbeiders hun eisen gezamen-
lijk naar voren brengen..beginnen ze te eisen dat 
hun arbeid niet alleen zou moeten dienen voor de 
verrijking van een handvol nietsnutten, maar ook 
degenen die werken in staat zou moeten stellen 
om als mensen te leven.., dat ze niet werken en 
leven zoals ..de kapitalisten dat willen, maar zoals 
de werkende mensen dat willen.
Heel het radarwerk staat stil, als uw machtige 
arm het wil’, zegt een Duits arbeidersliedje. Deze 
hele machine komt in beweging door de arbeider 
die..waren fabriceert in de fabriek, enzovoorts. 
Elke staking herinnert de kapitalisten eraan dat 
het de arbeiders zijn en niet zij die de werkelijke 
meesters zijn -  de arbeiders die steeds luider hun 
eigen rechten opeisen.’


