
Zondagmiddag de 15e werd in
Amsterdam met koek en zopie
en inspirerende strijdliederen
door het koor ‘Verzet per cou-
plet’ en zanger Chris Teunissen
gevierd, dat 10 jaar geleden het
eerste nummer van Post in Be-
weging uitkwam: de bedrijfs-
krant van de Rode Morgen voor
alle werkers bij PostNL, toen nog
TNT.
Het was de tijd van grote acties
met duizenden collega’s bij de
‘groene toren’ tegen massaont-
slagen. En tot vandaag toe gaat
die strijd tegen ontslagen, voor
fatsoenlijke lonen en tegen de
steeds opgevoerde werkdruk
door. Telkens komt de directie
weer met nieuwe verslechte-
ringsplannen.
Er was een levendige discussie
tussen de aanwezige post- en
pakkettenwerkers, buurtbewo-
ners en andere vrienden en
vriendinnen. Bijvoorbeeld over
de vraag hoe je succes boekt in
de strijd tegen werkdruk en voor
een loonsverhoging. Als je te
maken hebt met een aantal col-
lega’s dat geen actie durft te
voeren of beweert dat ‘het toch
niet helpt’. Dan is het belangrijk
te beginnen met een groep die
wel actie wil organiseren en

vandaaru i t
het verzet
op te bou-
wen. En om
solidariteit
en samen-
werking te
z o e k e n
b i n n e n
Pos tNL .
De aan-
wezigen
beloven el-
kaar op de hoogte te hou-
den van hun acties via Post in
Beweging, een app en andere
middelen en ook solidariteit te
zoeken bij werkende mensen in
andere sectoren, waar soortge-
lijke problemen spelen. De col-
lega’s bij de post in Finland heb-
ben mede dankzij zo’n solidari-
teit een grote overwinning be-
haald. In de discussie wordt ook
duidelijk dat de bedrijfskrant
Post in Beweging een middel (en
een ondersteuning) is voor vak-
bondsleden, dat perspectief
biedt als leerschool voor de klas-
senstrijd voor offensieve eisen,
voor de ontplooiing van de vak-
bondsmacht, voor de vakbond
als strijdorganisatie en voor de
strijd voor een andere maat-
schappij, het socialisme.

Bij sorteercentrum pakketten in
Halfweg houden honderd post-
en pakketwerkers van PostNL
vanaf half vijf in de middag een
landelijke stakingsactie. Ze zijn
het niet eens met de CAO, zoals
die door CNV, BVPP en VHP2
zonder de FNV is afgesloten. In
de CAO is slechts 1,75 procent
loonsverhoging afgesproken,

terwijl de FNV-eis vijf procent is.
Daarnaast zijn onder meer pak-
ketten te zwaar en de werkdruk
te hoog.
De stakende chauffeurs Groot-
Transport, pakketsorteerders en
enkele collega’s van de post ko-
men uit onder meer Amster-
dam, Almere, Ridderkerk, Nieu-
wegein, Landsmeer en Rotter-

dam. De helft van de
avondploeg van het
sorteercentrum pakket-
ten in Halfweg sluit zich
bij de actie aan en gaat
ook in staking. De sta-
kers bieden aan de di-
rectie van PostNL en de
directie van Transport
een zwaar pakket aan
en ze dragen een ge-
dicht in rijm voor.

PostNL Halfweg
Staakt!
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Op 10 december zijn 2000 staal-
arbeiders bijeen op de  actiever-
gadering van FNV Metaal en de
Centrale Ondernemingsraad  in de
grote tent op Sportpark Rooswijk
in Velsen-Noord. Bij Tata Steel in
IJmuiden zijn 1600 ontslagen aan-
gekondigd. Dit komt bij de staal-
arbeiders en hun gezinnen keihard
aan. De staalarbeiders kondigen
aan massaal te gaan staken als
Tata Steel daadwerkelijk banen
gaat schrappen. De economische
wereldcrisis houdt ook de grote
staalconcerns in zijn greep en leidt
niet alleen in Nederland tot mas-
saontslagen, maar ook in bijvoor-
beeld Duitsland. Op 3 december
nemen in Duisburg 6000 staal-

werkers deel aan de staalactiedag
tegen de massaontslagen bij
Thyssen Krupp. De staalwerkers
willen de strijd aangaan voor het
behoud van alle arbeidsplaatsen.
Om dit te verwezenlijken zijn
naast internationale samenwer-
king en solidariteit van de staalar-
beiders offensieve eisen nodig, zo-
als arbeidstijdverkorting tot 30 uur
per week met behoud van loon en
volledige herbezetting.

Staalarbeiders
Tata Steel in
actie tegen

massaontslag
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PiB bij stakingsactie Halfweg
De Bedrijfskrant van de Rode Morgen ‘Post in beweging’ is aan-
wezig bij de stakingsactie op 2 december bij het sorteercentrum
pakketten in Halfweg met een stand en verspreid de nieuwste uit-
gave en verkoopt enkele exemplaren van de Rode Morgen krant
en maakt nieuwe gratis digitale abonnementen. De PiB uitdeler
houdt een korte solidariteitstoespraak.

De kapitalistische winsteconomie
is gebaseerd op onbetaalde ar-
beid, dat wil zeggen op uitbuiting
van de arbeidskracht: arbeiders
produceren meer waarde dan ze
in loon betaald krijgen. PostNL is
op allerlei manieren bezig met het
schrappen van banen, met uren-
roof, enzovoorts. Er komen flexi-
bele, laagbetaalde kleine contrac-
ten voor terug. Aan de poort bij
het uitdelen van de Post in bewe-
ging bij sorteercentrum brieven
van PostNL in Amsterdam zien we
steeds meer jongeren, maar ook
ouderen die via deeltijdcontracten
of uitzendbureaus binnenkomen. 
Die willen fatsoenlijke lonen en
vaste contracten, waar ze een be-
staan mee op kunnen bouwen.

Uit de sorteerders, voorberei-
ders, bezorgers, chauffeurs, zo-
wel bij Pakketten als bij Post,
met vaste of kleine flexibele con-

tracten, jong of oud moet de
winst geperst worden. 
Het is ook nu noodzakelijk zelf ge-
organiseerd in strijd te komen
voor verbeteringen van de ar-
beidsvoorwaarden, in die strijd
moet de vakbondsmacht ontplooid
worden om dit af te dwingen van
PostNL. Post in Beweging steunt
onvoorwaardelijk de zelforganisa-
tie van collega’s in het strijdbare
vakbondswerk - en een toekomst
voor de jongere generatie. Dit
staat lijnrecht tegenover de pol-
derpolitiek van de vakbondstop,
die zich neerlegt bij het kapita-
lisme en bij de grenzen die de ka-
pitalisten trekken. In de strijd voor
verbeteringen brengen Post in Be-
weging en de Rode Morgen het
perspectief in van de afschaffing
van de winsteconomie, voor het
echte socialisme – waar de wer-
kende mensen zelf de dienst uit-
maken.

Een toekomst 
voor de jongeren

Foto Paul Scholman
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Grote concerns zoals PostNL kun-
nen hun winsten alleen maxima-
liseren door intensivering van de
uitbuiting van de arbeiders, flexi-
bilisering, ontslagen, fusies of
overnames – in februari 2020 is
het netwerk van Sandd geïnte-
greerd in dat van PostNL. Dit ka-
binet dient de belangen van de
grote concerns en niet die van de
werkenden. Rutte helpt bedrijven
met korting op de vennoot-
schapsbelasting, niet de werken-
den. De strijdlust is groot bij de
werkers in de ziekenhuizen, de
haven, de leraren, de staalarbei-
ders bij Tata Steel, bij de klimaat-
stakingen en de post- en de pak-
kettenwerkers. 

Zelf initiatief nemen

Niet alleen bij de post en de pak-
ketten, maar in vele sectoren zien
we hoe van onderaf vakbondsle-
den en hun collega’s in actie ko-
men en zelf het initiatief nemen.
Vaak zie je dat onderhandelaars
akkoorden sluiten die niet in
overeenstemming zijn met de ei-
sen waar zo hard voor gestreden
is. Maar actievoerende collega’s
leggen zich daar niet bij neer. De
zorgwerkers komen in actie, zo-
als met de massale stakingsdag
in de ziekenhuizen. In het onder-
wijs worden na de grote lande-
lijke stakingsdag van 6 november

de acties verder doorgezet. Op 30
en 31 januari volgen twee lande-
lijke stakingsdagen in het pri-
mair- en voortgezet onderwijs. Zij
zetten een streep door het gepol-
der.

Vakbondsmacht

Door actiecomités in de sorteer-
centra brieven en pakketten, de
voorbereidingslocaties en de de-
pots die op een democratische
manier werken, eisen opstellen,
vertegenwoordigers kiezen voor
een landelijk actiecomité en ge-
zamenlijk acties uitvoeren kan de
vakbondsmacht worden ont-
plooid, om als vakbondsleden de
strijd te organiseren. Hoe kan je
samen met colllega’s uit andere
sectoren en bedrijven de strijd
aangaan tegen de crisispolitiek
van dit kabinet Rutte en de grote
concerns. Post in Beweging en de
Rode Morgen steunen alle wer-
kers in hun strijd voor serieuze ei-
sen. Gezamenlijk ervaringen op-
doen, lessen leren - dat is nodig
om tot offensieve strijd te komen.
De Rode Morgen speelt daar een
vooruit trekkende rol in, omdat
we geen belang zien in het voort-
bestaan van het kapitalisme,
maar strijden met het perspectief
van een maatschappij waar de
werkers bepalen wat er met de
resultaten van hun werk gebeurt.
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Streep door gepolder
Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) in Amsterdam.
Daarnaast hebben een paar
honderd postwerkers in heel Ne-
derland een gratis digitaal abon-
nement 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 schrij-
ven. We verzoeken alle postwer-
kers en andere lezers van Post
in Beweging om ons financieel te
steunen. Je kunt een steunbij-
drage geven aan de uitdelers bij
de poort. Of je kunt een steun-
bijdrage overmaken op reke-
ning: NL54INGB0004428359
van de Rode Morgen,
onder vermelding ‘bijdrage PiB’.

Steun Post in Beweging

Wat vind jij?
Geef je mening over Post in Beweging en neem contact op over
wat we kunnen doen om de strijd concreet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00
0   steunabonnement  €  20,00  
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



mingsraden over en daarmee
kan niet zo heel veel worden be-
reikt. En behalve de OR smoort
PostNL de kritiek van postwer-
kers ook in andere overlegstruc-
tuurtjes, klankbordgroepen en
praatgroepjes.

Het kan ook anders

Er zijn collega’s die blijven den-
ken als een arbeider, geen privi-
leges voor zichzelf willen en
goed contact proberen te hou-
den met hun collega’s. In je
eentje is dat moeilijk vol te hou-
den.
Maar er is ook een andere leer-
school - geen leerschool voor
klassensamenwerking maar een
leerschool voor de klassenstrijd.
In de opbouw van een nieuwe re-

volutionaire arbeiderspartij leer je
om samen met je collega’s te
strijden voor echte verbeteringen.
Met scholing over de strijd om de
denkwijze in de arbeidersbewe-
ging, met uitwisseling van erva-
ringen in de vakbondsstrijd. Leren
van collega’s die het ingewikkelde
werk in de ondernemingsraad
doen of hebben gedaan. Zodat
we gaan strijden met een per-
spectief van werkelijke verande-
ringen – blijvende vooruitgang.
De Rode Morgen bouwt zo’n par-
tij op, een revolutionaire partij
voor een socialistische maat-
schappij - een partij die zich uit-
sluitend baseert op de arbeiders-
belangen. En daarmee een be-
langrijke steun is voor collega’s in
de vakbondsstrijd – neem con-
tact op!

Sinds oktober is er een nieuwe
ondernemingsraad, waarin de
BVVP 12 zetels, de FNV 8, CNV 2
en de PvdM 3 zetels heeft.

Waar botsen OR-leden
tegenop

Ondernemingsraden en commis-
sies zijn niet uit de lucht komen
vallen. Ze zijn bedoeld om de
baas de baas te laten en de on-
vrede en kritiek op de verhou-
dingen op te vangen en verder
te kanaliseren – een leerschool
voor de klassensamenwerking.
Al voor 1900 werden kernen op-
gericht om zo de groeiende vak-
beweging de wind uit de zeilen
te nemen. In 1925 waren er 374
van deze personeelskernen.
Deze kernen onderhandelden
niet over arbeidsvoorwaarden
maar alleen over wat het beste
was voor het bedrijf. Er kwam in
1950 een wettelijke regeling om
de wind uit de zeilen van de EVC
(Eenheids Vak Centrale) te ha-
len - een strijdbare vakbond die
op veel  grote bedrijven een be-
langrijke rol speelde. De door de
regering en de bazen erkende
bonden (NVV, NKV en CNV)

mochten kandidaten leveren
voor de ondernemingsraad.

Leren denken 
als de directeur

Je leert niet om voor de belan-
gen van je collega’s op te ko-
men, maar je moet juist het be-
drijfsbelang voor ogen te hou-
den. Je leert dat het bedrijf
winst moet maken. Je kunt kri-
tisch naar de plan-
nen van de directie
kijken en eventueel
deskundigen inscha-
kelen. Maar je moet
leren denken als een
directeur en je wordt
afgeleerd te denken
als een werker. Dat
wordt versterkt door
allerlei privileges die
ondernemingsraads-
leden krijgen en door
methodes om je van
je collega’s isoleren.
Je ziet dan niet meer
wat er met actie
vanaf de werkvloer
bereikt kan worden.
Dan blijft alleen de
Wet op de Onderne-

4 5

OR – samen met je
collega’s of samen
met de directie?
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Grote concerns zoals PostNL kun-
nen hun winsten alleen maxima-
liseren door intensivering van de
uitbuiting van de arbeiders, flexi-
bilisering, ontslagen, fusies of
overnames – in februari 2020 is
het netwerk van Sandd geïnte-
greerd in dat van PostNL. Dit ka-
binet dient de belangen van de
grote concerns en niet die van de
werkenden. Rutte helpt bedrijven
met korting op de vennoot-
schapsbelasting, niet de werken-
den. De strijdlust is groot bij de
werkers in de ziekenhuizen, de
haven, de leraren, de staalarbei-
ders bij Tata Steel, bij de klimaat-
stakingen en de post- en de pak-
kettenwerkers. 

Zelf initiatief nemen

Niet alleen bij de post en de pak-
ketten, maar in vele sectoren zien
we hoe van onderaf vakbondsle-
den en hun collega’s in actie ko-
men en zelf het initiatief nemen.
Vaak zie je dat onderhandelaars
akkoorden sluiten die niet in
overeenstemming zijn met de ei-
sen waar zo hard voor gestreden
is. Maar actievoerende collega’s
leggen zich daar niet bij neer. De
zorgwerkers komen in actie, zo-
als met de massale stakingsdag
in de ziekenhuizen. In het onder-
wijs worden na de grote lande-
lijke stakingsdag van 6 november

de acties verder doorgezet. Op 30
en 31 januari volgen twee lande-
lijke stakingsdagen in het pri-
mair- en voortgezet onderwijs. Zij
zetten een streep door het gepol-
der.

Vakbondsmacht

Door actiecomités in de sorteer-
centra brieven en pakketten, de
voorbereidingslocaties en de de-
pots die op een democratische
manier werken, eisen opstellen,
vertegenwoordigers kiezen voor
een landelijk actiecomité en ge-
zamenlijk acties uitvoeren kan de
vakbondsmacht worden ont-
plooid, om als vakbondsleden de
strijd te organiseren. Hoe kan je
samen met colllega’s uit andere
sectoren en bedrijven de strijd
aangaan tegen de crisispolitiek
van dit kabinet Rutte en de grote
concerns. Post in Beweging en de
Rode Morgen steunen alle wer-
kers in hun strijd voor serieuze ei-
sen. Gezamenlijk ervaringen op-
doen, lessen leren - dat is nodig
om tot offensieve strijd te komen.
De Rode Morgen speelt daar een
vooruit trekkende rol in, omdat
we geen belang zien in het voort-
bestaan van het kapitalisme,
maar strijden met het perspectief
van een maatschappij waar de
werkers bepalen wat er met de
resultaten van hun werk gebeurt.
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Streep door gepolder
Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) in Amsterdam.
Daarnaast hebben een paar
honderd postwerkers in heel Ne-
derland een gratis digitaal abon-
nement 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 schrij-
ven. We verzoeken alle postwer-
kers en andere lezers van Post
in Beweging om ons financieel te
steunen. Je kunt een steunbij-
drage geven aan de uitdelers bij
de poort. Of je kunt een steun-
bijdrage overmaken op reke-
ning: NL54INGB0004428359
van de Rode Morgen,
onder vermelding ‘bijdrage PiB’.

Steun Post in Beweging

Wat vind jij?
Geef je mening over Post in Beweging en neem contact op over
wat we kunnen doen om de strijd concreet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00
0   steunabonnement  €  20,00  
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
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PiB bij stakingsactie Halfweg
De Bedrijfskrant van de Rode Morgen ‘Post in beweging’ is aan-
wezig bij de stakingsactie op 2 december bij het sorteercentrum
pakketten in Halfweg met een stand en verspreid de nieuwste uit-
gave en verkoopt enkele exemplaren van de Rode Morgen krant
en maakt nieuwe gratis digitale abonnementen. De PiB uitdeler
houdt een korte solidariteitstoespraak.

De kapitalistische winsteconomie
is gebaseerd op onbetaalde ar-
beid, dat wil zeggen op uitbuiting
van de arbeidskracht: arbeiders
produceren meer waarde dan ze
in loon betaald krijgen. PostNL is
op allerlei manieren bezig met het
schrappen van banen, met uren-
roof, enzovoorts. Er komen flexi-
bele, laagbetaalde kleine contrac-
ten voor terug. Aan de poort bij
het uitdelen van de Post in bewe-
ging bij sorteercentrum brieven
van PostNL in Amsterdam zien we
steeds meer jongeren, maar ook
ouderen die via deeltijdcontracten
of uitzendbureaus binnenkomen. 
Die willen fatsoenlijke lonen en
vaste contracten, waar ze een be-
staan mee op kunnen bouwen.

Uit de sorteerders, voorberei-
ders, bezorgers, chauffeurs, zo-
wel bij Pakketten als bij Post,
met vaste of kleine flexibele con-

tracten, jong of oud moet de
winst geperst worden. 
Het is ook nu noodzakelijk zelf ge-
organiseerd in strijd te komen
voor verbeteringen van de ar-
beidsvoorwaarden, in die strijd
moet de vakbondsmacht ontplooid
worden om dit af te dwingen van
PostNL. Post in Beweging steunt
onvoorwaardelijk de zelforganisa-
tie van collega’s in het strijdbare
vakbondswerk - en een toekomst
voor de jongere generatie. Dit
staat lijnrecht tegenover de pol-
derpolitiek van de vakbondstop,
die zich neerlegt bij het kapita-
lisme en bij de grenzen die de ka-
pitalisten trekken. In de strijd voor
verbeteringen brengen Post in Be-
weging en de Rode Morgen het
perspectief in van de afschaffing
van de winsteconomie, voor het
echte socialisme – waar de wer-
kende mensen zelf de dienst uit-
maken.

Een toekomst 
voor de jongeren

Foto Paul Scholman
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Zondagmiddag de 15e werd in
Amsterdam met koek en zopie
en inspirerende strijdliederen
door het koor ‘Verzet per cou-
plet’ en zanger Chris Teunissen
gevierd, dat 10 jaar geleden het
eerste nummer van Post in Be-
weging uitkwam: de bedrijfs-
krant van de Rode Morgen voor
alle werkers bij PostNL, toen nog
TNT.
Het was de tijd van grote acties
met duizenden collega’s bij de
‘groene toren’ tegen massaont-
slagen. En tot vandaag toe gaat
die strijd tegen ontslagen, voor
fatsoenlijke lonen en tegen de
steeds opgevoerde werkdruk
door. Telkens komt de directie
weer met nieuwe verslechte-
ringsplannen.
Er was een levendige discussie
tussen de aanwezige post- en
pakkettenwerkers, buurtbewo-
ners en andere vrienden en
vriendinnen. Bijvoorbeeld over
de vraag hoe je succes boekt in
de strijd tegen werkdruk en voor
een loonsverhoging. Als je te
maken hebt met een aantal col-
lega’s dat geen actie durft te
voeren of beweert dat ‘het toch
niet helpt’. Dan is het belangrijk
te beginnen met een groep die
wel actie wil organiseren en

vandaaru i t
het verzet
op te bou-
wen. En om
solidariteit
en samen-
werking te
z o e k e n
b i n n e n
Pos tNL .
De aan-
wezigen
beloven el-
kaar op de hoogte te hou-
den van hun acties via Post in
Beweging, een app en andere
middelen en ook solidariteit te
zoeken bij werkende mensen in
andere sectoren, waar soortge-
lijke problemen spelen. De col-
lega’s bij de post in Finland heb-
ben mede dankzij zo’n solidari-
teit een grote overwinning be-
haald. In de discussie wordt ook
duidelijk dat de bedrijfskrant
Post in Beweging een middel (en
een ondersteuning) is voor vak-
bondsleden, dat perspectief
biedt als leerschool voor de klas-
senstrijd voor offensieve eisen,
voor de ontplooiing van de vak-
bondsmacht, voor de vakbond
als strijdorganisatie en voor de
strijd voor een andere maat-
schappij, het socialisme.

Bij sorteercentrum pakketten in
Halfweg houden honderd post-
en pakketwerkers van PostNL
vanaf half vijf in de middag een
landelijke stakingsactie. Ze zijn
het niet eens met de CAO, zoals
die door CNV, BVPP en VHP2
zonder de FNV is afgesloten. In
de CAO is slechts 1,75 procent
loonsverhoging afgesproken,

terwijl de FNV-eis vijf procent is.
Daarnaast zijn onder meer pak-
ketten te zwaar en de werkdruk
te hoog.
De stakende chauffeurs Groot-
Transport, pakketsorteerders en
enkele collega’s van de post ko-
men uit onder meer Amster-
dam, Almere, Ridderkerk, Nieu-
wegein, Landsmeer en Rotter-

dam. De helft van de
avondploeg van het
sorteercentrum pakket-
ten in Halfweg sluit zich
bij de actie aan en gaat
ook in staking. De sta-
kers bieden aan de di-
rectie van PostNL en de
directie van Transport
een zwaar pakket aan
en ze dragen een ge-
dicht in rijm voor.

PostNL Halfweg
Staakt!
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