
Op 16 april hoorde het kersverse
FNV kaderlid en actieve BLG-col-
lega Marc Konijnenberg nog dat
iedereen met een contract dat

doorloopt na 3 juni een werk-
pakket krijgt. Toch kreeg hij op
2 mei een brief van Resie Becker
dat PostNL zijn contract na 2 juli
niet zou verlengen. Zijn teamlei-
der wist van niets. Op 16 mei
solliciteerde Marc op de VBL - in
Arnhem - naar een functie als

postbezorger, waarvoor PostNL
honderden vacatures heeft
openstaan bij (dure) uitzendbu-
reau‘s. Toch werd hij afgewezen.

De genoemde reden was dat
PostNL geen bezorgers aan-
neemt, die niet ook een contract
als voorbereider hebben.

Alleen collectieve
actie helpt

Naast schijnconstructies maakt
PostNL dus ook gebruik van
schijnredenen. Iedereen voelt
natuurlijk al lang aan dat dit niet
klopt. Maar PostNL denkt er toch
mee weg te komen. Vanuit het
FNV zijn brieven geschreven
waarin gevraagd wordt om
overleg. Maar als een vesti-
gingsmanager doodleuk
ontkent dat een ontslag
iets te maken heeft met

De stakende en actievoerende
collega’s op de landelijke actiebij-
eenkomst in Utrecht, 12 juli
2019, wilden niets weten van een
zomerstop in de acties. Integen-
deel, er is veel gesproken over
hoe met bijvoorbeeld werkonder-
brekingen, effectieve acties geor-
ganiseerd kunnen worden, en
hoe postwerkers elkaar op de
hoogte houden als er ergens ac-
tie wordt gevoerd. Door de hele
reorganisatie van het werk zijn
postwerkers – in het transport, in
de productie, op de vestigingen,
in de bezorging - uit elkaar ge-
trokken, de verdeel- en heers-

tactieken van PostNL moeten
doorbroken worden. Nodig is ook
om te gaan praten met collega’s
die huiverig zijn om in actie te
komen, uitleggen wat je rechten
zijn, hoe belangrijk juist vaste
contracten zijn en hoe onderlinge
solidariteit het machteloze gevoel
doorbreekt.

PostNL probeert acties
dood te zwijgen

Nodig is dat acties van chauf-
feurs, van voorbereiders,
van postbezorgers, meer
zichtbaar zijn voor collega’s

Geen zomerstop
voor actievoerende

collega’s
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vakbondsactiviteiten levert dit,
zoals al het gepolder, niets tot
weinig op. Naast de brieven-
schrijverij hebben de postwer-
kers in Arnhem hun acties tegen
de intimidatiepolitiek van PostNL
doorgezet, een petitie gestart
voor Marc en zaterdag 29 juni
met een groep collega’s een so-
lidariteitsstaking aan de poort
georganiseerd. Zij pakken zelf
het echte vakbondswerk aan dat
gericht is op het continu dage-
lijkse overtuigingswerk onder je
collega’s.
Het is altijd het beste om, zoals
in het geval van Marc, een aan-
gezegd ontslag breed onder zo-
veel mogelijk bezorgers, voor-
bereiders, chauffeurs, enz. be-
kend te maken. En vragen wat
hun mening is, wat goede eisen

zijn en wat een goed actieplan is
om PostNL collega’s – weer - in
dienst te laten nemen.
Dus niet afwachten wat er van
boven komt, maar gezamenlijk
van onderop de actie organise-
ren.

in het hele land. Daarom zijn ook
meer poortacties nodig. Want op
de vestigingen zwijgt PostNL in
alle talen als er ergens actie
wordt gevoerd. De actieve post-
werkers in Arnhem/Nijmegen,
FNV-leden samen met andere
collega’s, hebben sinds maart
stakingsacties gehouden tegen
de codeerregel, de combibundel
en de invoering van de NRP. Zij
komen op voor hun werk, hun
banen en de publieke dienstver-
lening. Zij komen ook op voor
hun collega’s, tegen wie PostNL
strafmaatregelen neemt, tegen
de hele intimidatiepolitiek. Post-
bezorgers hebben stiptheidsac-
ties gehouden omdat het samen-
voegen van twee bundels op
straat strijdig is met de postbe-
zorgers-CAO en het extra werk al
helemaal niet betaald wordt.
PostNL moest toegeven dat de
acties echt pijn gaan doen, vooral
sinds ook chauffeurs in actie zijn
gekomen.

Bemoei je ermee

Om serieuze toegevingen af te
dwingen, zoals echte loonsverho-
ging, grotere vaste contracten,
vaste banen voor uitzendkrach-
ten, zullen meer collega’s zich
moeten gaan bemoeien met de
vakbondsstrijd. Concrete actie-
punten bespreken, passende ac-

ties bedenken, elkaar op de
hoogte stellen. Post in Beweging
ondersteunt naar vermogen, ie-
dere postwerker die samen met
collega’s zich verzet tegen de in-
timidatiepolitiek, de asociale
werkdruk, de onderbetaling van
PostNL. Tegenover de uitbuiting
vanwege de aandeelhoudersbe-
langen kunnen postwerkers al-
leen hun eigen, collectieve belan-
gen stellen. 
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Het pensioenakkoord dat
uiteindelijk tot stand
kwam, is niet in overeen-
stemming met waar zovele
vakbondsleden en hun collega’s
voor gestaakt en gedemonstreerd
hebben. Het blijkt ook een ak-
koord te zijn met talloze losse
eindjes, die in een stuurgroep op-
gelost moeten worden. Eerder
stoppen met werken moet bij-
voorbeeld bij CAO-onderhandelin-
gen geregeld worden, per sector
of bedrijf apart. Op de FNV-verga-
deringen over het pensioenak-
koord waren de twee gezichten
van de bond zichtbaar. De be-
stuurders die de ondankbare taak
hadden het akkoord uit te leggen
en twee of drie anderen die het
verdedigden: ‘er is niet meer uit te
halen, de pensioenleeftijd gaat
langzamer stijgen, je kan eerder
stoppen met werken, enzovoort’. 
Daartegenover stond de kritiek
van de leden: ‘we hebben ge-
staakt en gedemonstreerd voor
een bevriezing van de pensioen-
leeftijd, voor indexatie voor elke
generatie, voor het afschaffen van
de boete op vroegpensioen’. Be-
langrijker nog - tegenover het idee
dat er niet meer uit te halen was
stelden velen: ‘dan moeten we de
hele vakbondsmacht in de strijd
gooien’, ‘dan moet de boel plat’,
‘dan moet gestopt worden met dat
gepolder’ en: ‘we moeten ons niet

laten chanteren!’
Sommigen zeiden ook: ‘het ver-
baast me dat de bond dit pikt, ik
begrijp het niet’. Je begrijpt het
pas als je het doorhebt, zei een
goede voetballer ooit eens. Aan de
vakbond zitten twee kanten en dat
was op de vergaderingen goed te
zien. Van boven wordt het gepol-
der gevoed - van onderen wordt
de vakbond als strijdorganisatie
vorm gegeven.

De bal ligt weer 
bij de actieve leden

De actieve vakbondsleden hebben
hoe dan ook laten zien dat alleen
met strijd er iets bereikt kan wor-
den. De vakbondstop wil niet an-
ders dan de scherpe kantjes van
de regeringsplannen afvijlen,
maar radicaal een andere weg in-
slaan kan zij niet. Nu met dit ak-
koord geen enkel wezenlijk pro-
bleem is opgelost, ligt de bal op-
nieuw bij de actieve leden: voor
welvaartsvaste pensioenen, verla-
ging van de pensioenleeftijd, vaste
banen voor de jongeren. Niet de
lidmaatschapskaart verscheuren,
maar met verdubbelde energie
werken aan de vakbond als strijd-
organisatie voor jong en oud.

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 zijn blij met alle fi-
nanciële bijdragen als ze zonder
voorwaarden worden gegeven.
We steunen in alles – ook finan-
cieel – op de gewone werkende
mensen.
Ben je het eens met wat wij
schrijven over de situatie bij
post en pakket en wil je de PiB

steunen, dan kan je een bij-
drage geven aan de uitdelers bij
de poort of bij acties.
Of je kunt een steunbijdrage
overmaken op rekening:
NL54INGB0004428359 
van de Rode Morgen, 
onder vermelding ‘bijdrage PiB’.
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PostNL dikke onvoldoende

Elk jaar wordt de betrokkenheids-
monitor gehouden. Ik krijg van
collega’s vaak te horen: ‘Dat heeft
toch geen zin. Ze doen er niks
mee.’ De collega’s die deze wel
hadden ingevuld op de twee de-
pots die onder mijn teamleider
vallen gaven PostNL een dikke
onvoldoende.
Tot enige tijd geleden waren er
veel open lopen (wijken waar nog
geen bezorger voor is) op ons de-
pot. Maar sinds er op een ander
depot een postcodegebied is uit-
besteed aan een onderaannemer,
hebben we vrijwel geen open lo-
pen meer op het depot. Een der-
gelijke uitbesteding verbaasde de
Ondernemingsraad zeer. Dit mag
niet zomaar maar is wel gebeurd.
De uitbesteding betekent echter
wel dat PostNL niet genoeg be-
zorgers kan krijgen. Ik weet dat
er mensen zijn weggaan vanwege
de wijze waarop ze werden be-
handeld. Het verloop is groot. Als
je weinig verdient per uur zou je
heel veel wijken kunnen gaan lo-
pen. Alleen fysiek is dit werk erg
zwaar. Als je vijf hele dagen loopt,
bukt en trappen beklimt, daar is
een mens niet op gebouwd. Dus
als het uurloon hoger zou zijn,
kun je minder werken en toch re-
delijk verdienen. Maar je ziet nu
veel mensen wijken bij elkaar
sprokkelen om toch aan een goed
salaris te komen. Als je dit optelt
bij de te krappe looptijden, dan
heb je een laag uurloon en te wei-
nig werktijd.

Onze eisen

Onze eisen zijn: een betere belo-
ning, één CAO voor postbodes en
-bezorgers, goed uitgeruste en
schone depots, werkend materi-
eel dat onderhouden wordt, vol-
doende collega’s en tijd om ons
werk verantwoord te doen.

Met petitie eigen 
geluid laten horen

De FNV heeft redelijke eisen, zo-
als minder werkdruk, vijf procent
meer loon, gelijk loon voor gelijk
werk en het stoppen van de reor-
ganisaties. Daarom is het frustre-
rend dat PostNL niet onderhan-
delt met de FNV, omdat ze de ei-
sen te hoog vinden. PostNL luis-
tert daarmee niet naar een groot
deel van hun werkers. De FNV
voert om deze reden acties. Wij
vinden het echter te stil rondom
de acties. Met onze petitie nemen
wij initiatief en laten we met een
eigen geluid van ons horen. We
hopen zo in gesprek te komen
met de directie.

De FNV heeft de petitie die op
onze depots in Amsterdam is be-
gonnen overgenomen. Deze
wordt verspreid onder alle FNV le-
den bij PostNL. Niet alleen bij de
postbezorgers, maar ook bij de
sorteerders, de chauffeurs enzo-
voorts.’

De petitie is de lezen op:
https://nl.surveymonkey.com/r/P
ostNLbezorgers
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Interview
postbezorger

‘Met onze petitie
laten we van 
ons horen’

‘De petitie is gestart vanuit on-
vrede over de manier waarop
PostNL met postbezorgers om-
gaat: heel weinig overleg en we
krijgen louter te maken met vol-
dongen besluiten. Onvrede over
arbeidsvoorwaarden, beloning, de
hoeveelheid werk dat je moet
doen voor je salaris en de tijd die
je krijgt voor je taken. Die is te
laag en getuigt niet van respect. 

Meer tijd nodig dan je krijgt

Je moet bij veel wijken dagelijks
goedkeuring vragen voor je werk-
tijd. Bijvoorbeeld: je krijgt voor
een wijk 60 minuten. Je bent al
20 minuten bezig voor je bij je
eerste brievenbus bent.  Dan
houd je nog 40 minuten over voor
het daadwerkelijk bezorgen. Als
je daarna ook nog teruggaat naar
het depot kost dat tijd. En je hebt
ook nog het bezorgen uit twee
bundels(de combibundel) die niet
verwerkt is in je tijd. De pakjes,
die niet passen in de brievenbus.
Je moet dan aanbellen en even-
tueel bij de buren afleveren. Dat

is allemaal niet in de tijd opgeno-
men. Als je niet assertief bent,
dan denk je, ik moet alles binnen
een uur kunnen doen. Maar die
tijd is niet reëel. De teamleider
zegt dan: 
‘Je kunt toch
plussen. 
Gewerkte tijd
is betaalde
tijd.’ Maar als
dat dag in
dag uit zo is,
waarom
wordt de tijd
dan niet aan-
gepast. Je
hebt vrijwel
altijd meer
tijd nodig
dan de tijd
die je krijgt.
Het loon is
10 euro netto
per uur. 
Gezien het
werk, in weer
en wind, de kosten van het leven
van vandaag de dag mag het wel
omhoog naar 14 of 15 euro.

Amsterdamse
postbezorgers 
geven PostNL 
een dikke onvol-
doende. Ze zijn
een petitie gestart
en willen aanslui-
ten bij de lopende
acties bij PostNL.
Hier een interview
met een van op-
stellers.
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Het pensioenakkoord dat
uiteindelijk tot stand
kwam, is niet in overeen-
stemming met waar zovele
vakbondsleden en hun collega’s
voor gestaakt en gedemonstreerd
hebben. Het blijkt ook een ak-
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‘dan moet gestopt worden met dat
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baast me dat de bond dit pikt, ik
begrijp het niet’. Je begrijpt het
pas als je het doorhebt, zei een
goede voetballer ooit eens. Aan de
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was op de vergaderingen goed te
zien. Van boven wordt het gepol-
der gevoed - van onderen wordt
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vorm gegeven.
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koord geen enkel wezenlijk pro-
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nieuw bij de actieve leden: voor
welvaartsvaste pensioenen, verla-
ging van de pensioenleeftijd, vaste
banen voor de jongeren. Niet de
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werken aan de vakbond als strijd-
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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.
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nancieel. We zijn blij met alle fi-
nanciële bijdragen als ze zonder
voorwaarden worden gegeven.
We steunen in alles – ook finan-
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mensen.
Ben je het eens met wat wij
schrijven over de situatie bij
post en pakket en wil je de PiB

steunen, dan kan je een bij-
drage geven aan de uitdelers bij
de poort of bij acties.
Of je kunt een steunbijdrage
overmaken op rekening:
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met een groep collega’s een so-
lidariteitsstaking aan de poort
georganiseerd. Zij pakken zelf
het echte vakbondswerk aan dat
gericht is op het continu dage-
lijkse overtuigingswerk onder je
collega’s.
Het is altijd het beste om, zoals
in het geval van Marc, een aan-
gezegd ontslag breed onder zo-
veel mogelijk bezorgers, voor-
bereiders, chauffeurs, enz. be-
kend te maken. En vragen wat
hun mening is, wat goede eisen

zijn en wat een goed actieplan is
om PostNL collega’s – weer - in
dienst te laten nemen.
Dus niet afwachten wat er van
boven komt, maar gezamenlijk
van onderop de actie organise-
ren.

in het hele land. Daarom zijn ook
meer poortacties nodig. Want op
de vestigingen zwijgt PostNL in
alle talen als er ergens actie
wordt gevoerd. De actieve post-
werkers in Arnhem/Nijmegen,
FNV-leden samen met andere
collega’s, hebben sinds maart
stakingsacties gehouden tegen
de codeerregel, de combibundel
en de invoering van de NRP. Zij
komen op voor hun werk, hun
banen en de publieke dienstver-
lening. Zij komen ook op voor
hun collega’s, tegen wie PostNL
strafmaatregelen neemt, tegen
de hele intimidatiepolitiek. Post-
bezorgers hebben stiptheidsac-
ties gehouden omdat het samen-
voegen van twee bundels op
straat strijdig is met de postbe-
zorgers-CAO en het extra werk al
helemaal niet betaald wordt.
PostNL moest toegeven dat de
acties echt pijn gaan doen, vooral
sinds ook chauffeurs in actie zijn
gekomen.

Bemoei je ermee

Om serieuze toegevingen af te
dwingen, zoals echte loonsverho-
ging, grotere vaste contracten,
vaste banen voor uitzendkrach-
ten, zullen meer collega’s zich
moeten gaan bemoeien met de
vakbondsstrijd. Concrete actie-
punten bespreken, passende ac-

ties bedenken, elkaar op de
hoogte stellen. Post in Beweging
ondersteunt naar vermogen, ie-
dere postwerker die samen met
collega’s zich verzet tegen de in-
timidatiepolitiek, de asociale
werkdruk, de onderbetaling van
PostNL. Tegenover de uitbuiting
vanwege de aandeelhoudersbe-
langen kunnen postwerkers al-
leen hun eigen, collectieve belan-
gen stellen. 
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Intimidatiepolitiek PostNL 
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Op 16 april hoorde het kersverse
FNV kaderlid en actieve BLG-col-
lega Marc Konijnenberg nog dat
iedereen met een contract dat

doorloopt na 3 juni een werk-
pakket krijgt. Toch kreeg hij op
2 mei een brief van Resie Becker
dat PostNL zijn contract na 2 juli
niet zou verlengen. Zijn teamlei-
der wist van niets. Op 16 mei
solliciteerde Marc op de VBL - in
Arnhem - naar een functie als

postbezorger, waarvoor PostNL
honderden vacatures heeft
openstaan bij (dure) uitzendbu-
reau‘s. Toch werd hij afgewezen.

De genoemde reden was dat
PostNL geen bezorgers aan-
neemt, die niet ook een contract
als voorbereider hebben.

Alleen collectieve
actie helpt

Naast schijnconstructies maakt
PostNL dus ook gebruik van
schijnredenen. Iedereen voelt
natuurlijk al lang aan dat dit niet
klopt. Maar PostNL denkt er toch
mee weg te komen. Vanuit het
FNV zijn brieven geschreven
waarin gevraagd wordt om
overleg. Maar als een vesti-
gingsmanager doodleuk
ontkent dat een ontslag
iets te maken heeft met

De stakende en actievoerende
collega’s op de landelijke actiebij-
eenkomst in Utrecht, 12 juli
2019, wilden niets weten van een
zomerstop in de acties. Integen-
deel, er is veel gesproken over
hoe met bijvoorbeeld werkonder-
brekingen, effectieve acties geor-
ganiseerd kunnen worden, en
hoe postwerkers elkaar op de
hoogte houden als er ergens ac-
tie wordt gevoerd. Door de hele
reorganisatie van het werk zijn
postwerkers – in het transport, in
de productie, op de vestigingen,
in de bezorging - uit elkaar ge-
trokken, de verdeel- en heers-

tactieken van PostNL moeten
doorbroken worden. Nodig is ook
om te gaan praten met collega’s
die huiverig zijn om in actie te
komen, uitleggen wat je rechten
zijn, hoe belangrijk juist vaste
contracten zijn en hoe onderlinge
solidariteit het machteloze gevoel
doorbreekt.

PostNL probeert acties
dood te zwijgen

Nodig is dat acties van chauf-
feurs, van voorbereiders,
van postbezorgers, meer
zichtbaar zijn voor collega’s

Geen zomerstop
voor actievoerende

collega’s
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