
Achter de schermen zijn er mo-
gelijk gesprekken gaande tussen
het bedrijf en FNV-bestuurders.
Collega’s uit Arnhem en Nijme-
gen waarschuwen dat PostNL
mogelijke gesprekken gebruikt
om vervolgacties te traineren en
zelfs over de Sinterklaas Kerst en
Nieuw Jaar periode (SKNJ) heen
zou willen tillen.
Op het moment van schrijven
zijn er geen tekenen dat PostNL

de invoering van de combibun-
del stopzet. Dus is er ook geen
enkele reden om de acties op
een laag vuurtje te zetten.
Des te meer reden voor post-
werkers om zich te beraden op
wat het respect en de waarde-
ring die geëist wordt concreet in
moeten houden. De eisen voor
betere arbeidsomstandig-
heden en betere beloning
concreet stellen. En bij-

Voortbouwen op
succes staking

Meer collega’s
aaneensluiten
tegen PostNL
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‘Ik ben blij dat ik nu niet meer
jong ben, met een contractje van
15 uur’, dat is een uitspraak van
een collega bij de JHL tijdens de
staking. Dat een jongere zelfs
met twee deeltijdcontracten niet
op zichzelf kan wonen, is een
aanklacht tegen het hele maat-
schappelijke systeem. Hoe kom
je aan een vaste baan, zinvol
werk en een betaalbaar huis? Wat
kan je ondernemen tegen oorlog
en milieuvernietiging? Hoe kan je
racisme en fascisme bestrijden?

Hoe kan je je sterk maken
voor de toekomst?

Dat kan alleen door organisatie.
Samen kan je heel veel bereiken.
Bespreken hoe de zaak in elkaar
zit, welke acties op touw gezet
kunnen worden. Met wie kan
worden samenge-
werkt. Internatio-
naal een band
smeden.

Jongeren voor
een
rechtvaardige
maatschappij

Op de hele wereld
willen juist de jon-
geren een bij-
drage leveren aan
een rechtvaardige
maatschappij. De
Rode Morgen wil

jongeren helpen om op te staan
en op te komen voor hun belan-
gen. Samen met de ouderen. Sa-
men kunnen de werkende men-
sen van de vakbond een strijdor-
ganisatie maken en dat is hard
nodig. Leren strijden met per-
spectief. Voor een maatschappij
zonder uitbuiting en onderdruk-
king van de meerderheid door
een kleine laag superrijken. Voor
een socialistische maatschappij
waar jong en oud een toekomst
hebben. Dat kan allemaal bij de
Rode Morgen en Jong en Strijd-
baar (JeS).

Een toekomst voor jongeren
– kies partij voor een andere
maatschappij

Wil je daar je steentje aan bijdra-
gen? Kom dan op 18 november

om 15.00 uur naar
het Polanentheater
in Amsterdam.
Aan de hand van
een toespraak, een
quiz, film, foto’s,
discussie, muziek
en een workshop
maak je kennis
met het werk van
de Rode Morgen
en JeS.

Organiseer je! 
Kom erbij! 
Voor een andere
maatschappij!

Uitnodiging 18
november

De Rode Morgen en JeS
presenteren een feeste-

lijke bijeenkomst met een
internationaal buffet. Wil
je zelf ook iets te eten

maken? Graag!

Zondag 18 november
vanaf 15.00 uur 
(inloop 14.30 uur)
Polanentheater
Polanenstraat 174 

1013 WC Amsterdam

voorbeeld tegen de werkdruk
meer vaste contracten eisen,
geen overcompleet
verklaringen en uit-
zendkrachten in
vaste dienst!

Postwerkers willen
effectieve acties, zo-
dat de postbezor-
ging stil komt te lig-
gen en PostNL ge-
dwongen wordt om
echte toegevingen
te doen.
Binnenkort moeten
ook de eisen voor de
‘grote’ post CAO
worden vastgesteld. Het is zaak
dat alle postwerkers die onder
‘Productie’ vallen – zowel Mail
als Pakketten – zich daarmee
gaan bemoeien.

En postbezorgers hoeven echt
niet af te wachten tot hun hui-
dige CAO is afgelopen (30 sep-
tember 2019). De structurele

uitbreiding van werkzaamheden
– die er ook is zonder de combi-
bundel – betekent dat er nu een
hogere functiewaardering met
hogere beloning geëist kan wor-
den.
In de landelijke acties tot nu toe
hebben voorbereiders, postbo-

des en bezorgers el-
kaar gevonden om
samen op te komen
voor hun gemeen-
schappelijke belan-
gen tegenover de
uitbuiterspraktijken
van PostNL. Een
goede basis om de
strijdbare vakbond
die we nodig hebben
zelf verder vorm te
geven.

Post in Beweging
stelt de volgende ei-

sen voor: Geen ontslagen bij de
voorbereiding, meer echte,
vaste banen bij de bezorging!
Fatsoenlijke lonen waar je rond
van kunt komen! Weg met de
combibundel, bezuinigingsronde
op voorbereiders van de baan!
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Vervolg

Voortbouwen op 
succes staking - 
meer collega’s 

aaneensluiten tegen PostNL

effectieve
acties,

zodat de
postbezorging 

stil komt
te liggen

Neem een gratis abonnement
op de digitale uitgave van 

Post in Beweging
Mail: pib@rodemorgen.nl

o.v.v. gratis digitaal abo PIB

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op
www.rodemorgen.nl

Een toekomst voor jongeren



Donderdag 20 september leg-
den postwerkers het werk neer
uit protest tegen het plan van
PostNL om de ‘combibundel’
door te voeren.

In Amsterdam kwamen ’s och-
tends vroeg postbodes, voorbe-
reiders, zaterdagbestellers met
5-uurscontracten en postbezor-
gers met een groter contract
naar buiten om zich als staker te
registreren. Er waren zeker 60
collega’s uit Amsterdam, Am-
stelveen, Amsterdam-Noord en
Buitenveldert - postbezorgers
uit Purmerend en Alkmaar kwa-
men zich aansluiten. De postbo-
des, die vaak al tientallen jaren
voor PostNL werken, de jonge
voorbereiders die met parttime
contracten bij elkaar een halve
baan hebben, de zaterdagbe-
stellers, die steeds door de week
ingezet worden en de postbe-

zorgers die regelmatig 50 uur of
meer werken, bleven urenlang
met elkaar discussiëren. Over
de minachting bij PostNL voor
de postwerkers, die dag in dag
uit het werk doen onder steeds
grotere druk. En over hoe de
staking beter en effectiever ge-
organiseerd kan en moet wor-
den.
Een oudere collega zegt: ‘Ik ben
blij dat ik nu niet jong ben, met
een contractje van 15 uur’. In de
voorbereiding, waar PostNL vele
honderden banen wil schrappen,
werken veel uitzend-
krachten - ook oudere
collega’s die het inkomen
hard nodig hebben.

7855911 - we nemen direct con-
tact met je op.

Steun de PiB financieel!

Een bedrijfskrant maken kost
geld. En organiseren kost ook
geld. Veelal wordt dit - naast en-
thousiaste en hartverwarmende
bijdragen van postwerkers aan
de poort - uit eigen zak betaald.
De PiB is onafhankelijk - ook fi-
nancieel. We accepteren alleen
financiële bijdragen als ze zon-
der voorwaarden worden gege-
ven. We steunen in alles – ook

financieel – op de gewone wer-
kende mensen.

Vindt je het goed wat wij schrij-
ven over de situatie bij post en
pakket, dan kan je een steunbij-
drage geven aan de uitdelers
aan de poort of bij uitdelers bij
acties.
Je kunt ook een steunbijdrage
overmaken op rekeningnum-
mer:

NL54INGB0004428359 
van Stichting Rode Morgen o.v.v.

‘bijdrage PiB’

36

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00   
0   gratis proefabonnement 2 nummers

Geef uw keuze - met vermelding van uw
naam, adres, postcode en woonplaats -
door via:

mail: redactie@rodemorgen.nl of
telefoon: 010-4860045 of
post: Rode Morgen, postbus 51245

3007 GE Rotterdam

U kunt ook direct betalen op rekening
NL54INGB0004428359 
t.n.v. Stg. Rode Morgen te Rotterdam 
o.v.v. abo Rode Morgen - en naam en adres.

Kijk ook op www.rodemorgen.nl Vervolg
op

blz. 4

Landelijke
staking in
september:

een 
goed begin

Vervolg

Doe mee met de PiB!

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open dinsdag, woensdag

en donderdag
11.00-15.00 u



Actieve collega’s in Arnhem van
de BLG/FNV DAN – Bezorgen
Autobedrijf Voorbereiden, zijn
trots op de staking bij VBL Arn-
hem en Bezorggebied. Een sta-
king waar zij zelf – voorberei-
ders, postbodes en bezorgers
samen - hard voor hebben ge-
werkt. Een groot succes was dat
ook een aantal depots in Nijme-
gen volledig plat ging - 45 post-
bezorgers hebben zich daar als
staker laten registreren.

De collega’s uit Arnhem onder-
strepen dat het de eerste keer is
dat postbezorgers in zo grote

aantallen deelnemen aan een
staking. 

Dat PostNL als de dood is dat de
acties zich verbreden en uitbrei-
den blijkt ook uit het tegenof-
fensiefje van Resi Becker – di-
recteur Mail, die in de media het
bericht verspreidt dat de staking
de postbezorging niet ontregeld
zou hebben. Alleen al in Nijme-
gen en omstreken is in zeker
100-150 wijken niet bezorgd. En
in Purmerend en Alkmaar bleven
de wijken ook staan.
Voor werkers bij de post is 20
september pas het begin om
PostNL duidelijk te maken dat ze
moeten stoppen met de combi-
bundel. De jarenlange bezuini-
gingen op postwerkers, de inti-
midatie van mensen - daar moet
een eind aan komen.

Vervolg

Landelijke staking in september 
een goed begin

4 5

De Post In Beweging is de be-
drijfskrant van de Rode Morgen
voor de post en pakket.
Met deze bedrijfskrant bouwen
wij aan eigen onafhankelijke
media - die niet van subsidies,
maar alleen van de ondersteu-
ning van de massa’s van ge-
wone mensen afhankelijk is.
De redactie van de PIB staat
open voor alle postwerkers en
pakketwerkers die graag demo-
cratisch samen willen werken.
Die - jong en oud - vooruit willen
en offensieve eisen stellen heel
goed vinden. Die open staan

voor gedachten over een maat-
schappij zonder uitbuiting en
onderdrukking. Die willen
ijveren voor vakbonden die
strijdbaar en democratisch voor
de belangen van de werkers op-
komen en die willen werken aan
de versterking van de interna-
tionale solidariteit van postwer-
kers.

Doe mee , gebruik je creativiteit
om je andere collega’s in het
land te laten weten wat er op je
werk speelt, wat je ervan vindt
en wat er moet veranderen.

Stuur foto’s, maak
een cartoon, een ver-
haaltje over een ge-
beurtenis die nie-
mand mag missen,
wordt vaste corres-
pondent, deel de PIB
uit op je depot, geef
een interview met
wat je denkt en wat
er moet gebeuren of
over wat je samen
hebt aangepakt en
wat je gezamenlijk
hebt bereikt.

Stuur een mail
naar pib@ro-
demorgen.nl
of bel 020-

Doe mee met de PiB!

Vervolg
op

blz. 6

Kom naar de
vergadering van

Post in Beweging
maandag

12 november
2018

19.30 uur
Rode Morgen

Hembrugstraat  148
Amsterdam



Actieve collega’s in Arnhem van
de BLG/FNV DAN – Bezorgen
Autobedrijf Voorbereiden, zijn
trots op de staking bij VBL Arn-
hem en Bezorggebied. Een sta-
king waar zij zelf – voorberei-
ders, postbodes en bezorgers
samen - hard voor hebben ge-
werkt. Een groot succes was dat
ook een aantal depots in Nijme-
gen volledig plat ging - 45 post-
bezorgers hebben zich daar als
staker laten registreren.

De collega’s uit Arnhem onder-
strepen dat het de eerste keer is
dat postbezorgers in zo grote

aantallen deelnemen aan een
staking. 

Dat PostNL als de dood is dat de
acties zich verbreden en uitbrei-
den blijkt ook uit het tegenof-
fensiefje van Resi Becker – di-
recteur Mail, die in de media het
bericht verspreidt dat de staking
de postbezorging niet ontregeld
zou hebben. Alleen al in Nijme-
gen en omstreken is in zeker
100-150 wijken niet bezorgd. En
in Purmerend en Alkmaar bleven
de wijken ook staan.
Voor werkers bij de post is 20
september pas het begin om
PostNL duidelijk te maken dat ze
moeten stoppen met de combi-
bundel. De jarenlange bezuini-
gingen op postwerkers, de inti-
midatie van mensen - daar moet
een eind aan komen.
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De Post In Beweging is de be-
drijfskrant van de Rode Morgen
voor de post en pakket.
Met deze bedrijfskrant bouwen
wij aan eigen onafhankelijke
media - die niet van subsidies,
maar alleen van de ondersteu-
ning van de massa’s van ge-
wone mensen afhankelijk is.
De redactie van de PIB staat
open voor alle postwerkers en
pakketwerkers die graag demo-
cratisch samen willen werken.
Die - jong en oud - vooruit willen
en offensieve eisen stellen heel
goed vinden. Die open staan

voor gedachten over een maat-
schappij zonder uitbuiting en
onderdrukking. Die willen
ijveren voor vakbonden die
strijdbaar en democratisch voor
de belangen van de werkers op-
komen en die willen werken aan
de versterking van de interna-
tionale solidariteit van postwer-
kers.

Doe mee , gebruik je creativiteit
om je andere collega’s in het
land te laten weten wat er op je
werk speelt, wat je ervan vindt
en wat er moet veranderen.

Stuur foto’s, maak
een cartoon, een ver-
haaltje over een ge-
beurtenis die nie-
mand mag missen,
wordt vaste corres-
pondent, deel de PIB
uit op je depot, geef
een interview met
wat je denkt en wat
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Donderdag 20 september leg-
den postwerkers het werk neer
uit protest tegen het plan van
PostNL om de ‘combibundel’
door te voeren.

In Amsterdam kwamen ’s och-
tends vroeg postbodes, voorbe-
reiders, zaterdagbestellers met
5-uurscontracten en postbezor-
gers met een groter contract
naar buiten om zich als staker te
registreren. Er waren zeker 60
collega’s uit Amsterdam, Am-
stelveen, Amsterdam-Noord en
Buitenveldert - postbezorgers
uit Purmerend en Alkmaar kwa-
men zich aansluiten. De postbo-
des, die vaak al tientallen jaren
voor PostNL werken, de jonge
voorbereiders die met parttime
contracten bij elkaar een halve
baan hebben, de zaterdagbe-
stellers, die steeds door de week
ingezet worden en de postbe-

zorgers die regelmatig 50 uur of
meer werken, bleven urenlang
met elkaar discussiëren. Over
de minachting bij PostNL voor
de postwerkers, die dag in dag
uit het werk doen onder steeds
grotere druk. En over hoe de
staking beter en effectiever ge-
organiseerd kan en moet wor-
den.
Een oudere collega zegt: ‘Ik ben
blij dat ik nu niet jong ben, met
een contractje van 15 uur’. In de
voorbereiding, waar PostNL vele
honderden banen wil schrappen,
werken veel uitzend-
krachten - ook oudere
collega’s die het inkomen
hard nodig hebben.

7855911 - we nemen direct con-
tact met je op.

Steun de PiB financieel!

Een bedrijfskrant maken kost
geld. En organiseren kost ook
geld. Veelal wordt dit - naast en-
thousiaste en hartverwarmende
bijdragen van postwerkers aan
de poort - uit eigen zak betaald.
De PiB is onafhankelijk - ook fi-
nancieel. We accepteren alleen
financiële bijdragen als ze zon-
der voorwaarden worden gege-
ven. We steunen in alles – ook

financieel – op de gewone wer-
kende mensen.

Vindt je het goed wat wij schrij-
ven over de situatie bij post en
pakket, dan kan je een steunbij-
drage geven aan de uitdelers
aan de poort of bij uitdelers bij
acties.
Je kunt ook een steunbijdrage
overmaken op rekeningnum-
mer:

NL54INGB0004428359 
van Stichting Rode Morgen o.v.v.

‘bijdrage PiB’
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‘Ik ben blij dat ik nu niet meer
jong ben, met een contractje van
15 uur’, dat is een uitspraak van
een collega bij de JHL tijdens de
staking. Dat een jongere zelfs
met twee deeltijdcontracten niet
op zichzelf kan wonen, is een
aanklacht tegen het hele maat-
schappelijke systeem. Hoe kom
je aan een vaste baan, zinvol
werk en een betaalbaar huis? Wat
kan je ondernemen tegen oorlog
en milieuvernietiging? Hoe kan je
racisme en fascisme bestrijden?

Hoe kan je je sterk maken
voor de toekomst?

Dat kan alleen door organisatie.
Samen kan je heel veel bereiken.
Bespreken hoe de zaak in elkaar
zit, welke acties op touw gezet
kunnen worden. Met wie kan
worden samenge-
werkt. Internatio-
naal een band
smeden.

Jongeren voor
een
rechtvaardige
maatschappij

Op de hele wereld
willen juist de jon-
geren een bij-
drage leveren aan
een rechtvaardige
maatschappij. De
Rode Morgen wil

jongeren helpen om op te staan
en op te komen voor hun belan-
gen. Samen met de ouderen. Sa-
men kunnen de werkende men-
sen van de vakbond een strijdor-
ganisatie maken en dat is hard
nodig. Leren strijden met per-
spectief. Voor een maatschappij
zonder uitbuiting en onderdruk-
king van de meerderheid door
een kleine laag superrijken. Voor
een socialistische maatschappij
waar jong en oud een toekomst
hebben. Dat kan allemaal bij de
Rode Morgen en Jong en Strijd-
baar (JeS).

Een toekomst voor jongeren
– kies partij voor een andere
maatschappij

Wil je daar je steentje aan bijdra-
gen? Kom dan op 18 november

om 15.00 uur naar
het Polanentheater
in Amsterdam.
Aan de hand van
een toespraak, een
quiz, film, foto’s,
discussie, muziek
en een workshop
maak je kennis
met het werk van
de Rode Morgen
en JeS.

Organiseer je! 
Kom erbij! 
Voor een andere
maatschappij!

Uitnodiging 18
november

De Rode Morgen en JeS
presenteren een feeste-

lijke bijeenkomst met een
internationaal buffet. Wil
je zelf ook iets te eten

maken? Graag!

Zondag 18 november
vanaf 15.00 uur 
(inloop 14.30 uur)
Polanentheater
Polanenstraat 174 

1013 WC Amsterdam

voorbeeld tegen de werkdruk
meer vaste contracten eisen,
geen overcompleet
verklaringen en uit-
zendkrachten in
vaste dienst!

Postwerkers willen
effectieve acties, zo-
dat de postbezor-
ging stil komt te lig-
gen en PostNL ge-
dwongen wordt om
echte toegevingen
te doen.
Binnenkort moeten
ook de eisen voor de
‘grote’ post CAO
worden vastgesteld. Het is zaak
dat alle postwerkers die onder
‘Productie’ vallen – zowel Mail
als Pakketten – zich daarmee
gaan bemoeien.

En postbezorgers hoeven echt
niet af te wachten tot hun hui-
dige CAO is afgelopen (30 sep-
tember 2019). De structurele

uitbreiding van werkzaamheden
– die er ook is zonder de combi-
bundel – betekent dat er nu een
hogere functiewaardering met
hogere beloning geëist kan wor-
den.
In de landelijke acties tot nu toe
hebben voorbereiders, postbo-

des en bezorgers el-
kaar gevonden om
samen op te komen
voor hun gemeen-
schappelijke belan-
gen tegenover de
uitbuiterspraktijken
van PostNL. Een
goede basis om de
strijdbare vakbond
die we nodig hebben
zelf verder vorm te
geven.
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sen voor: Geen ontslagen bij de
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Achter de schermen zijn er mo-
gelijk gesprekken gaande tussen
het bedrijf en FNV-bestuurders.
Collega’s uit Arnhem en Nijme-
gen waarschuwen dat PostNL
mogelijke gesprekken gebruikt
om vervolgacties te traineren en
zelfs over de Sinterklaas Kerst en
Nieuw Jaar periode (SKNJ) heen
zou willen tillen.
Op het moment van schrijven
zijn er geen tekenen dat PostNL

de invoering van de combibun-
del stopzet. Dus is er ook geen
enkele reden om de acties op
een laag vuurtje te zetten.
Des te meer reden voor post-
werkers om zich te beraden op
wat het respect en de waarde-
ring die geëist wordt concreet in
moeten houden. De eisen voor
betere arbeidsomstandig-
heden en betere beloning
concreet stellen. En bij-
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succes staking

Meer collega’s
aaneensluiten
tegen PostNL
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