
Postwerkers in Den Bosch, Amsterdam en Nieuwe-
gein hebben in aanloop naar de landelijke staking
op 20 september een duidelijk signaal afgegeven
dat ze de invoering van de combibundel niet pik-
ken.

De FNV heeft 20 september uitgeroepen tot lande-
lijke gezamenlijke actiedag. Stakende postwerkers
komen samen in actie met stakende collega’s uit
de grootmetaal, werkers bij Ikea en Ryanair, het
onderwijs, enzovoorts.

De staking bij PostNL richt zich tegen de invoering
van de combibundel – het betekent het verscher-
pen van de uitbuiting van de postwerkers. PostNL
streeft naar maximale winst in het belang van de

aandeelhouders. De miljarden die zij de afgelopen
jaren hebben ontvangen zijn opgebracht door de
uitbuiting van de arbeidskracht van tienduizenden
post- en pakketwerkers.
Uitbreiding van gezamenlijke stakingen en acties
van voorbereiders, postbezorgers en postbodes,
sorteerders en chauffeurs is de manier om de vak-
bondsmacht volledig te ontplooien en de invoering
van de combibundel te stoppen.

Post in Beweging stelt de volgende eisen 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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Effectieve acties nodig
tegen combibundel 

Post in Beweging interviewt een postbezorger en
een voorbereidster aan de vooravond van de aan-
gekondigde stakingen en acties op 20 september
bij PostNL. 

Een collega bezorger zegt: “Het werken met het
postvest is best zwaar voor veel mensen. Er zitten
ook veel pakjes in. Maar de gedwongen ontslagen
bij de voorbereiders zijn een groter nadeel. Er is
overal uitbuiting, ook bij PostNL. Als het door de
acties omgedraaid kan worden, als er minder col-
lega’s ontslagen worden bijvoorbeeld, doe ik ge-
woon mee. Als we gezamenlijk in actie komen en
staken samen met collega’s uit andere sectoren
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op 20 september maakt dat onze zaak alleen
maar sterker. Het is wel belangrijk dit goed te or-
ganiseren en bekend te maken. Bij een korte
werkonderbreking gaat de post nog dezelfde dag
de deur uit. We kunnen beter bijvoorbeeld drie of
vier dagen achter elkaar staken. Dat is een effec-
tieve manier om resultaat te behalen. De postbe-
zorgers zijn de laatste schakel. Als de chauffeurs,
sorteerders en voorbereiders ook meedoen dan
ligt het werk van de bezorgers ook plat.”

Uit het gesprek met
een collega voorbereidster:

“Ik staak ook mee, 
voor mezelf en voor mijn collega’s”

“Ondanks veel verzet van iedereen wil PostNL
toch de combibundel invoeren en géén baanga-
rantie afgeven.  Er is veel post en veel te weinig

mensen waardoor de druk hoog is, want het moet
toch op tijd de deur uit allemaal. Je zadelt ten
eerste de postbodes met nog meer ellende en
vracht op. Als die combibundel door onze strot
wordt geduwd, kan het mijzelf de kop kosten,
omdat er dan zoveel voorbereiders uitmoeten en
ik heb maar een tijdelijk contract.
Alle snode plannetjes worden op kantoor ge-
smeed en dan zien ze op papier geldbesparing.
Dat is alleen maar goed nieuws voor de aandeel-
houders aan het eind van het jaar.
Ik ben van mening, dat echt iedereen tijdens de
landelijke staking het werk neerlegt. Ik ben niet
lid van een vakbond, maar ik staak ook mee, niet
alleen voor mezelf maar ook voor al mijn hard-
werkende collega’s!
Laat je niet intimideren. Geef maar een statement
af, ga als één man erachter staan en beuk maar
tegen het regime aan, laat ze het maar voelen! Ik
weet niet of het mij de kop kost, we gaan het
zien, maar ik ga niet uit mezelf weg, ik pieker er
niet over.”

Strijdbare oproep
collega’s Arnhem
Post in Beweging bezoekt op 12 september colle-
ga’s in Arnhem. In Arnhem werken voorbereiders
en postbezorgers nauw samen om zoveel mogelijk
collega’s in Doetinchem, Arnhem en Nijmegen te
mobiliseren voor de staking bij de post op 20 sep-
tember. Ook in de regio Arnhem blijkt de kwaad-
heid over de chaos, de onderbezetting, de werk-
druk en de dwang, groot. De actieve collega’s roe-
pen niet alleen postbezorgers, postbodes en voor-
bereiders, maar ook chauffeurs en sorteerders op
om deel te nemen aan de landelijke staking op 20
september:

‘Zonder onze dagelijkse inzet komt er geen brief
of pakket aan op de plaats van bestemming. In

hun kille bere-
keningen ver-
geet PostNL
wat hun groot-
ste goed is: de
medewerkers.
Zonder jou en

je collega’s functioneert dit bedrijf niet. Wij kun-
nen samen laten zien dat PostNL niet zonder ons
kan. Daarom gaan wij op donderdag 20 septem-
ber staken!’

Post in Beweging ondersteunt de actieve collega’s
in Arnhem en omstreken van harte. En: goed voor-
beeld doet goed volgen!
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