
De invoering van de zoge-
naamde combibundel heeft
vanaf de eerste pilots veel pro-
test van collega’s opgeroepen.
Postbezorgers vinden het ge-
goochel met twee bundels zowel
geestelijk als lichamelijk een
verzwaring van de functie.

De directeur Mail NL besluit des-
ondanks: om de combibundel te
implementeren op piek- en dal-
dagen. Hij heeft afdoende ad-
viezen overgenomen (zegt ‘ie
zelf) en is ‘aan de randvoor-
waarden tegemoet gekomen’.

Maar waar telt de stem
van de postbezorger?

Invoering van de combibundel
kost 190 fte’s in Voorbereiding.
Daar staat een veel kleiner aan-

tal aan nieuwe bezorgers tegen-
over. Waarom gaat alles wat di-
recteuren verzinnen ten koste
van degenen die het werk doen?
Minder post, zegt de directie.
Maar in alle andere sectoren – of
het nu de zorg, de metaal of het
streekvervoer is gaat het iedere
keer ten koste van degenen die
het werk doen. En in die andere
sectoren worden geen brieven
bezorgd.
PostNL is gewoon een kapitalis-
tisch monopoliebedrijf als ieder
ander: alleen de winst telt. De
werkers worden alleen gehoord
als zij zich verenigen, van hun
vakbond een strijdorganisatie
maken en voor hun belangen de
strijd aangaan.

Actieve vakbondsleden
zijn bezig om de colle-

Sandd, het tweede postbedrijf
van Nederland, opende vorig jaar
november vol de aanval op
marktleider PostNL. PostNL bezit
zo’n 70-75% van alle postbezor-
ging. Sandd de rest. Sandd
kwam met een eigen - goedko-
pere - postzegel en nam nummer
drie Van Straaten Post over.

Zo doe je dat. Eten of gegeten
worden. Business as usual.

Dat alle werkers in de post te
weinig verdienen, zich uit de
naad werken en met een magere
CAO worden opgescheept - daar
is het hele systeem van winstma-

kerij op gericht. Het draait alle-
maal om markten en concurreren
en dat aandeelhouders er goed
aan verdienen. De mensen die
het werk doen zijn niet van be-
lang.
Een fusie levert 50 tot 60 miljoen
euro kostenbesparing op - bij een
omzet van 3,5 miljard euro. Kos-
tenbesparing betekent minder
banen en harder werken. Aan-
deelhouders kunnen dan weer
met hun zak geld naar de vol-
gende markt. Eigenlijk een soort
oorlog maar dan zonder wapens.

PostNL kon een vijandig
bod van het Belgische

Fusie SANDD – POSTNL?

Strijd tegen banenverlies
en hogere werkdruk
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ga’s te informeren en hun stand-
punten te verzamelen. Dit is een
goede manier om een vuist te
maken met je achter-
ban: collega’ active-
ren en de druk opvoe-
ren. Hiermee zijn in
Arnhem en Nijmegen
al goede ervaringen
opgedaan. Volgende
stappen worden voor-
bereid - ook om de
publieke opinie te in-
formeren. De kwaliteit
van de postbezorging
is immers in het ge-
ding.

Een actieve collega vindt: ‘het is
een gezamenlijk belang - postbe-
zorgers tegen functieverzwaring,
voorbereiders tegen baanverlies.

We moeten op de depots solidair
zijn, als je zelf geen actie voert,
dan moet je besmet werk weige-

ren (geen extra wij-
ken doen, geen
wijk van een post-
bode overnemen).
We moeten ieder-
een op de hoogte
brengen van de si-
tuatie, iedereen
overtuigen om met
gezamenlijke acties
mee te doen. Want
als PostNL de post-
bezorgers CAO ont-
duikt, dan pakken

ze ook andere groepen. Het be-
gint te rommelen - wij willen ge-
donder! Deze bezuinigingsronde
op voorbereiders moet van de
baan!

Bpost ontduiken, omdat mevr.
Verhagen een te hoge vertrek-
premie vroeg. Zeggen ze. De Ne-
derlandse Staat en monopolist
PostNL hadden echter een andere
strategie, waar Bpost een vijand
is. Sandd en PostNL zitten met de
vraag hoe verder te groeien om
niet opgegeten te worden -
Sandd door PostNL en PostNL
door een buitenlandse investeer-
der.

Sandd staat open voor consolida-
tie. Met andere woorden: zij heb-
ben de hoogst mogelijke groei
bereikt. Maximale winst willen ze
nu halen met een fusie. Doen ze
dit niet, dan gaan ze failliet.
PostNL voelt er ook wel voor om
buitenlandse bedrijven buiten
boord te houden.
CEO van PostNL
Herna Verhagen
vindt een fusie een
goede oplossing voor
de penibele post-
markt - waar in 2017
desondanks 225 mil-
joen winst werd ge-
maakt.

Heel veel andere
mensen en organisa-
ties houden de ballen
van het winstcircus in de lucht.
Bijvoorbeeld beurshandelaren,
die soms blij en soms verdrietig

zijn. Of analisten van zakenban-
ken die denken dat postbezor-
gers nu met half volle tassen

door de wijk fietsen.
En dan heb je de
UPD en de ACM die
ervoor moeten zor-
gen dat de uitbuiting
van de arbeidskracht
wel volgens de wet
plaatsvindt.

Maar zo hebben de
postwerkers de ver-
antwoordelijkheid
om gezamenlijk voor
hun belangen - ook

internationaal - op te komen.
Want alle hierboven genoemde
partijen doen dat echt niet. 
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De FNV wordt steeds vaker voor-
bij gelopen. Grote CAO’s als die
van de VVT (Verpleeg- en Verzor-
gingshuizen en Thuiszorg) en de
detailhandel werden niet met de
FNV afgesloten. Bij het akkoord
over de ambtenaren-
pensioenen stond de
FNV buitenspel en bij
Jumbo werd met de
ondernemingsraad
een ‘arbeidsvoor-
waardenreglement’
voor de werkers op
de districentra en in
het transport afge-
sproken. Dat kan
geen vakbondslid on-
beroerd laten.

Bond afgeserveerd

Werkende mensen, al of niet lid
van de FNV, voelen dat hun be-
langen steeds verder in het nauw
komen. Jongeren moeten het
doen met lagere lonen en onze-
kere contracten. Ouderen moeten
langer doorwerken. De economie
bloeit, maar werkend Nederland
voelt dat niet in de portemonnee:
de rijken worden rijker omdat de
armen armer worden. Rechten

die vroeger vanzelfspre-
kend waren, worden afge-
broken. En nu wordt er ook
nog steeds vaker een lange
neus getrokken naar de
vakbonden, vooral naar de
FNV.

Offensief 
alleen op papier?

Op zaterdag 13 januari was er de
kick-off van het FNV Offensief -
om de race naar beneden te stop-
pen en de FNV weer op de kaart
te zetten. Weg met de flexibilise-

ring, weg met de ver-
hoging van de pensi-
oenleeftijd, echte ba-
nen! De 2000 aanwe-
zige FNV-leden wa-
ren enthousiast,
stonden klaar om ac-
tie te voeren voor
een betere en een
rechtvaardige toe-
komst. Maar na 13
januari werd het stil.
Jawel, de senioren
lieten zich horen over

hun pensioenen, maar zij waren
dan ook niet langer in te tomen.
De FNV-top zelf houdt het bij
vage eisen en zegt zich te gaan
richten op focusbedrijven en fo-
cussectoren, die een voorbeeld
kunnen vormen. Er zijn inmiddels
vier maanden verlopen, maar van
die focus is niets meer vernomen.

Tegenstander
zit niet stil

Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) en bij de voorbe-
reidingslocatie Johan Huizing-
alaan (JHL) in Amsterdam. Daar-
naast hebben een paar honderd
postwerkers in heel Nederland
een gratis digitaal abonnement
op de PiB. Aan de poort geven
collega’s soms spontaan geld of
laten op een of andere manier
blijken het goed te vinden wat
we schrijven. We vragen alle
postwerkers en andere lezers

van Post in Beweging om ons fi-
nanciëel te steunen. Je kunt een
steunbijdrage geven aan de uit-
delers bij de poort. Of een steun-
bijdrage overmaken op rekening-
nummer:
NL54INGB0004428359 
van Stichting Rode Morgen, on-
der vermelding ‘bijdrage PiB’.
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Maar de tegenstander zit niet stil. Wat voor-
beelden: ook bij Action werd een CAO met de
ondernemingsraad afgesproken, in de SER wor-
den ook de te magere pensioenplannen van de
FNV (‘bevriezen op 66 jaar’) van tafel geveegd
en minister Koolmees van Sociale Zaken pre-
senteert plannen om ontslag nog makkelijker
en goedkoper te maken. Een offensief is dus
harder nodig dan ooit. De FNV-top praat wel,
maar organiseert niet. Dat offensief komt er al-
leen als actieve vakbondsleden en hun collega’s
zelf de zaak in handen nemen.

Van de vakbond
een strijdorganisatie maken

De werkers zijn zeker in staat van onderaf een
offensief te organiseren. Dat kan als ze niet
wachten op goedkeuring van de bondstop,
maar zelf aan de slag gaan. Zoek medestrij-
ders: met zoveel onvrede zijn die zeker te vin-
den. Ga democratisch te werk. Stel heldere ei-
sen. Het gaat om de belangen van de werkende
mensen - niet alleen maar datgene eisen, waar-
van je denkt dat de bedrijven en de regering
het willen geven.
Als de strijd wordt gevoerd en de krachten wor-
den gemeten, dan zullen we zien hoever we ko-
men, maar de eisen moeten de belangen van
de werkende mensen weerspiegelen: vaste ba-
nen, 60 jaar pensioen, echte banen voor jon-
geren, 30-uren werkweek, minimumloon van
15 euro per uur, 5% koopkrachtverbetering.
Bereid geschikte acties voor, misschien eerst
klein en later groot: zaken moeten de kans krij-
gen te groeien. Wacht daarbij niet op groen licht
van boven, laat de actievoerders beslissen. Zo
kan niet alleen een offensief georganiseerd
worden, maar zo wordt ook van de vakbond
een strijdorganisatie gemaakt. 

4 5

PostNL tart haar medewerkers
met het doorzetten van de com-
bibundel bij PostNL, ondanks
een negatief oordeel hierover
van de Ondernemingsraad en
het totale gebrek aan draagvlak
voor deze regeling onder werk-
nemers. Er is bij PostNL breed
verzet tegen de combibundel,
die postbezorgers, postvoorbe-
reiders en postbodes raakt.

Ger Deleij, bestuurder Publiek
Belang: ‘Duurdere uren van
postvoorbereiders worden over
de schutting gegooid naar de
goedkopere postbezorgers op
straat. Zij moeten op straat de
post sorteren, terwijl de postbe-
zorgers nu onder grote tijdsdruk
en tegen minimumloon werken.
Dit getuigt van weinig respect
voor de PostNL-medewerkers.’

Deleij vervolgt: ‘Er is een tekort
aan bezorgers en het komt ge-
regeld voor dat post een dag te
laat wordt bezorgd hierdoor. En
nu wil PostNL de bezorgers meer
laten doen, terwijl er voor hen
helemaal niets tegenover staat.
Hun functie wordt meer en meer
volgepropt met andere taken.
Ergens anders kosten weghalen
en zonder tegenprestatie door-
schuiven naar een ander, dat
noemen wij een verderfelijke
manier van bezuinigen.’

Kwaliteit en veiligheid

Op straat sorteren betekent
meer handelingen en vergroot
de kans op fouten. Dit gaat ten
koste van de kwaliteit die de be-
zorgers willen leveren en is ge-
woon ordinaire werkverzwaring.
PostNL zegt dat het sorteren op
straat stilstaand moet gebeuren.
Jaja, we leveren kwaliteit! Waar
de postbezorger dan de tijd van-
daan moet halen om de brieven
daadwerkelijk te bezorgen
(normtijd, normtijd), dat is
vooralsnog een raadsel. 

Van klagen overgaan naar
het stellen van eisen

‘Het informeren van de PostNL-
medewerkers over wat de rege-
ling voor hen betekent, blijkt
lastig’, aldus Deleij: ‘Alle infor-
matie die wij binnen PostNL ver-
spreiden, wordt op last van de
directie weer weggehaald. Het
gaat wellicht wat ver om dit cen-
suur te noemen van onze infor-
matie, maar het lijkt er toch wel
sterk op.’
Om voor hun belangen op te ko-
men moeten de postwerkers
van hun vakbond een strijdorga-
nisatie maken: de collega’s mo-
biliseren zodat we van klagen
over kunnen gaan naar het stel-
len van eisen!

PostNL blijft
postbezorgers tarten

Vervolg

offensief van onderop
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De FNV wordt steeds vaker voor-
bij gelopen. Grote CAO’s als die
van de VVT (Verpleeg- en Verzor-
gingshuizen en Thuiszorg) en de
detailhandel werden niet met de
FNV afgesloten. Bij het akkoord
over de ambtenaren-
pensioenen stond de
FNV buitenspel en bij
Jumbo werd met de
ondernemingsraad
een ‘arbeidsvoor-
waardenreglement’
voor de werkers op
de districentra en in
het transport afge-
sproken. Dat kan
geen vakbondslid on-
beroerd laten.

Bond afgeserveerd

Werkende mensen, al of niet lid
van de FNV, voelen dat hun be-
langen steeds verder in het nauw
komen. Jongeren moeten het
doen met lagere lonen en onze-
kere contracten. Ouderen moeten
langer doorwerken. De economie
bloeit, maar werkend Nederland
voelt dat niet in de portemonnee:
de rijken worden rijker omdat de
armen armer worden. Rechten

die vroeger vanzelfspre-
kend waren, worden afge-
broken. En nu wordt er ook
nog steeds vaker een lange
neus getrokken naar de
vakbonden, vooral naar de
FNV.

Offensief 
alleen op papier?

Op zaterdag 13 januari was er de
kick-off van het FNV Offensief -
om de race naar beneden te stop-
pen en de FNV weer op de kaart
te zetten. Weg met de flexibilise-

ring, weg met de ver-
hoging van de pensi-
oenleeftijd, echte ba-
nen! De 2000 aanwe-
zige FNV-leden wa-
ren enthousiast,
stonden klaar om ac-
tie te voeren voor
een betere en een
rechtvaardige toe-
komst. Maar na 13
januari werd het stil.
Jawel, de senioren
lieten zich horen over

hun pensioenen, maar zij waren
dan ook niet langer in te tomen.
De FNV-top zelf houdt het bij
vage eisen en zegt zich te gaan
richten op focusbedrijven en fo-
cussectoren, die een voorbeeld
kunnen vormen. Er zijn inmiddels
vier maanden verlopen, maar van
die focus is niets meer vernomen.

Tegenstander
zit niet stil

Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) en bij de voorbe-
reidingslocatie Johan Huizing-
alaan (JHL) in Amsterdam. Daar-
naast hebben een paar honderd
postwerkers in heel Nederland
een gratis digitaal abonnement
op de PiB. Aan de poort geven
collega’s soms spontaan geld of
laten op een of andere manier
blijken het goed te vinden wat
we schrijven. We vragen alle
postwerkers en andere lezers

van Post in Beweging om ons fi-
nanciëel te steunen. Je kunt een
steunbijdrage geven aan de uit-
delers bij de poort. Of een steun-
bijdrage overmaken op rekening-
nummer:
NL54INGB0004428359 
van Stichting Rode Morgen, on-
der vermelding ‘bijdrage PiB’.
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bereikt. Maximale winst willen ze
nu halen met een fusie. Doen ze
dit niet, dan gaan ze failliet.
PostNL voelt er ook wel voor om
buitenlandse bedrijven buiten
boord te houden.
CEO van PostNL
Herna Verhagen
vindt een fusie een
goede oplossing voor
de penibele post-
markt - waar in 2017
desondanks 225 mil-
joen winst werd ge-
maakt.

Heel veel andere
mensen en organisa-
ties houden de ballen
van het winstcircus in de lucht.
Bijvoorbeeld beurshandelaren,
die soms blij en soms verdrietig

zijn. Of analisten van zakenban-
ken die denken dat postbezor-
gers nu met half volle tassen

door de wijk fietsen.
En dan heb je de
UPD en de ACM die
ervoor moeten zor-
gen dat de uitbuiting
van de arbeidskracht
wel volgens de wet
plaatsvindt.

Maar zo hebben de
postwerkers de ver-
antwoordelijkheid
om gezamenlijk voor
hun belangen - ook

internationaal - op te komen.
Want alle hierboven genoemde
partijen doen dat echt niet. 
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De invoering van de zoge-
naamde combibundel heeft
vanaf de eerste pilots veel pro-
test van collega’s opgeroepen.
Postbezorgers vinden het ge-
goochel met twee bundels zowel
geestelijk als lichamelijk een
verzwaring van de functie.

De directeur Mail NL besluit des-
ondanks: om de combibundel te
implementeren op piek- en dal-
dagen. Hij heeft afdoende ad-
viezen overgenomen (zegt ‘ie
zelf) en is ‘aan de randvoor-
waarden tegemoet gekomen’.

Maar waar telt de stem
van de postbezorger?

Invoering van de combibundel
kost 190 fte’s in Voorbereiding.
Daar staat een veel kleiner aan-

tal aan nieuwe bezorgers tegen-
over. Waarom gaat alles wat di-
recteuren verzinnen ten koste
van degenen die het werk doen?
Minder post, zegt de directie.
Maar in alle andere sectoren – of
het nu de zorg, de metaal of het
streekvervoer is gaat het iedere
keer ten koste van degenen die
het werk doen. En in die andere
sectoren worden geen brieven
bezorgd.
PostNL is gewoon een kapitalis-
tisch monopoliebedrijf als ieder
ander: alleen de winst telt. De
werkers worden alleen gehoord
als zij zich verenigen, van hun
vakbond een strijdorganisatie
maken en voor hun belangen de
strijd aangaan.

Actieve vakbondsleden
zijn bezig om de colle-

Sandd, het tweede postbedrijf
van Nederland, opende vorig jaar
november vol de aanval op
marktleider PostNL. PostNL bezit
zo’n 70-75% van alle postbezor-
ging. Sandd de rest. Sandd
kwam met een eigen - goedko-
pere - postzegel en nam nummer
drie Van Straaten Post over.

Zo doe je dat. Eten of gegeten
worden. Business as usual.

Dat alle werkers in de post te
weinig verdienen, zich uit de
naad werken en met een magere
CAO worden opgescheept - daar
is het hele systeem van winstma-

kerij op gericht. Het draait alle-
maal om markten en concurreren
en dat aandeelhouders er goed
aan verdienen. De mensen die
het werk doen zijn niet van be-
lang.
Een fusie levert 50 tot 60 miljoen
euro kostenbesparing op - bij een
omzet van 3,5 miljard euro. Kos-
tenbesparing betekent minder
banen en harder werken. Aan-
deelhouders kunnen dan weer
met hun zak geld naar de vol-
gende markt. Eigenlijk een soort
oorlog maar dan zonder wapens.

PostNL kon een vijandig
bod van het Belgische

Fusie SANDD – POSTNL?

Strijd tegen banenverlies
en hogere werkdruk
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