
Wij willen graag vieren dat de
Post In Beweging, de bedrijfs-
krant voor de post en pakketten
van de Rode Morgen in december
10 jaar bestaat. 10 jaar onvoor-
waardelijk achter de klassenbe-
langen van alle post- en pakket-
werkers bij PostNL. Dat is een
feestje waard.
Iedereen is van harte welkom op
zondag 15 december vanaf 14
uur op de Hembrugstraat 148
bij de Rode Morgen.
Het feest zal omlijst worden met
sprekers, discussie, inspirerende
strijdmuziek en een hapje en een
drankje. Het motto van het feest
is ‘Hoe te komen tot volledige
ontplooiing van de vakbonds-
macht?’

Meest wezenlijke vraag

Voor de actieve leden en kaderle-
den zou de vraag moeten zijn:
hoe maken we van de vakbond
een strijdorganisatie voor de be-
langen van de leden? En dat is
toch de meest wezenlijke vraag?
Als we er van uit gaan dat arbeid
en kapitaal tegenovergestelde
belangen hebben en als we het
met elkaar eens zijn dat een wer-
ker in zijn eentje tegen de baas
niets kan beginnen, dan zijn we
het er ook over eens dat de vak-
bond niet een organisatie van sa-
menwerking met het kapitaal
moet zijn maar een organisatie
van strijd tegen het kapitaal. Niet
een organisatie van het sluiten

van compromissen
voordat de vakbonds-
macht is ontplooid maar
een organisatie van het
verbeteren van de
werk- en leefomstan-
digheden van de leden
op basis van het volle-
dig ontplooien van de
vakbondsmacht. Deze
begint van onderen
waar de leden
op de werkvloer
zelf het initiatief

In navolging van eerdere acties
van chauffeurs, pakketsorteer-
ders en voorbereiders willen post-
en pakketwerkers bij PostNL lan-
delijke acties houden. In deze pe-
riode van drukte wel zo effectief.
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, ter-
wijl de FNV-eis vijf procent is.
Deze CAO loopt tot 1 april 2020,
dus is de loonsverhoging uitge-
smeerd over 1 jaar en drie maan-
den.

Uitbuiting

Terwijl PostNL steeds
de werkdruk opvoert
daalt de koopkracht
van de werkers. De
loonsverhoging van
1,75 procent is lager
dan de prijsstijging.
Door maatregelen
van het kabinet, zo-
als de btw-verhoging

en verhoging van de energielas-
ten en zorgpremie is per 1 januari
2019 een prijsstijging van 5 pro-
cent geweest. Hierdoor neemt de
uitbuiting van de arbeidskracht
toe. Zo dient PostNL de belangen
van de aandeelhouders tegenover
de belangen van de arbeiders.

‘Voor langere tijd staken’

Een pakketsorteerster van het
sorteercentrum Pakketten in Half-
weg zegt, ‘dat de avond-
ploeg op 7 oktober onder
meer staakte, omdat de

Post- en pakketwerkers:

‘landelijke 
stakingsacties

juiste 
antwoord’

8

Post iiiinnnn    bbbbeeeewwwweeeeggggiiiinnnngggg
20-11-2019 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam

steun
prijs

€ 0,20

Vervolg
op

blz. 2

Feestelijke bijeenkomst
10 jaar Post in Beweging

zondag 15 december

Vervolg
op

blz. 7



nemen en niet bij moties en
amendementen in het ledenpar-
lement of sectorraden. En ook
niet door druk uit te oefenen op
het bestuur.
Zelf het initiatief nemen op de
werkvloer vergt discussie met je
medeleden en andere collega’s.
Dat is niet altijd gemakkelijk om-
dat er een misvatting bestaat dat
de bond wat voor jou moet doen
omdat je lid bent. Maar als je dat
wel doet, dan vind je makkelijker
medestanders dan je had ge-
dacht. Dan komen er serieuze ei-
sen op tafel, in plaats van eisen
die voorsorteren op een compro-
mis dat voor de ondernemers en
de regering aanvaardbaar is. Dan
kan er serieus aan de opbouw

van acties, het ontplooien van de
vakbondsmacht van onderop
worden begonnen.

We nodigen jullie van harte uit
om invulling aan deze discussie te
geven  op ons 10-jarig feest.
We willen graag onze vele vriend-
schappelijke contacten die we
hebben opgedaan aan de poort,
bij stakingen en interviews met
deze feestelijke gelegenheid ver-
sterken en verder ontwikkelen
naar de toekomst. 

Van harte welkom!

Vervolg

10 jaar PiB

loonsverhoging van 1,75 procent
veel te laag was om de inflatie te
compenseren. En binnen liegen
ze tegen ons.’  Een andere pak-
ketsorteerster van dezelfde vesti-
ging zegt: ‘We moeten hier voor
langere tijd gaan staken’. Een an-
dere collega: ‘We moeten net
voor de kerstperiode staken.’
Chauffeurs uit het Groot-Vervoer
(afdeling transport) voeren actie
voor loonsverhoging, verlaging
van de werkdruk, normale tijden
en gelijkwaardig loon. Waaronder
de clusters Amsterdam, Rotter-
dam, Nieuwegein en Den Bosch.

Samen sta je sterk

Een chauffeur zegt: ‘Chauffeurs
van het Groot-Vervoer willen
gaan staken. We willen een lan-
delijke actiedag. 1,75 procent
loonsverhoging is helemaal niks
en de werkdruk wordt alleen
maar opgevoerd.
Vaste postwer-
kers met voltijd-
banen worden
vervangen door
uitzendkrachten
en deeltijdwer-
kers met con-
tracten voor bij-
voorbeeld een
half of één jaar.
Het zou goed
zijn dat alle col-
lega’s bij PostNL,
s o r t e e r de r s ,

voorbereiders, (ZZP)chauffeurs,
bezorgers, enzovoort mee zouden
doen. We zijn collega’s van één
bedrijf. Samen sta je sterk.’ 

Vakbondsmacht

Door actiecomités op de vestigin-
gen, de sorteercentra brieven en
pakketten en depots, die op een
democratische manier werken,
eisen opstellen, vertegenwoordi-
gers kiezen voor een landelijk ac-
tiecomité en gezamenlijk (lande-
lijke) acties en stakingen uitvoe-
ren kan de vakbondsmacht volle-
dig worden ontplooid, om zo de
offensieve eisen binnen te halen.
Post in Beweging stelt de vol-
gende eisen voor:
 Fatsoenlijke lonen waar je van

rond kunt rondkomen
 Vaste banen voor jong en oud
 Vermindering van de werk-

druk, vaste roosters
 Gelijk loon voor gelijk werk
 Eén CAO voor de gehele post-

en pakkettensector
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Gelijk loon
voor 
gelijk werk
voor ZZP
chauffeurs
Alle ZZP (zelfstandige zonder personeel) en ZMP (zelfstandige
met personeel) chauffeurs die we bij het uitdelen van de Post in
Beweging bij het sorteercentrum brieven in Amsterdam spre-
ken, hebben van PostNL te horen gekregen, dat ze per dag 15
tot 45 of 60 minuten minder moeten werken. Terwijl ze toch al
moeilijk konden rondkomen is dat nu nog lastiger. Op maand-
basis kan het loonverlies flink oplopen. De ZZP chauffeur die we
spreken werkt vijf dagen in de week. In de ochtend en in de
avond 6 tot 7 uren per dag. ZZP’ers zijn schijnondernemers die
PostNL als enige opdrachtgever hebben. Ze bezitten een eigen
bus, die ze moeten afbetalen en ze hebben geen uitkering bij
ziekte of arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en geen pensi-
oenopbouw. Ze werken voor lagere lonen dan de chauffeurs, die
in vaste dienst zijn van PostNL en het zelfde werk doen. Post in
Beweging is voor gelijk loon voor gelijk werk en voor vaste con-
tacten van de ZZP chauffeurs bij PostNL.

De uitdeelploeg van Post in Bewe-
ging staat maandag 29 oktober
voor het eerst ook bij het sorteer-
centrum pakketten van PostNL in
Halfweg om de uitgave van okto-
ber uit te delen. Hierin aandacht
voor de strijd op deze vestiging te-
gen de slechte arbeidsomstandig-
heden en voor meer loon. Een
sorteerster komt tot twee keer toe
een stapeltje krantjes halen en
brengt thee. Een andere sorteer-
ster wil twee krantjes. Ook eén
voor haar zieke collega. Post in be-
weging wordt ook twee keer per
maand uitgedeeld bij het sorteer-
centrum brieven in Amsterdam.
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men ‘om alle onderwerpen door
te nemen’. Maar voor veel post-
bezorgers is de maat al vol, zij
voeren al langer actie, zoals in
een petitie van bezorgers uit Am-
sterdam verwoord, ‘voor een be-
tere beloning, één CAO voor post-
bodes en bezorgers, goed uitge-
ruste schone depots, goed wer-
kend materieel en voldoende col-
lega’s en tijd om ons werk goed
en verantwoord te kunnen doen’.
Ook chauffeurs van het groot ver-
voer en collega’s van de VBL- ves-
tiging in Arnhem vechten tegen

de gevolgen van de kostenbespa-
ringen van PostNL, die alleen het
aandeelhoudersbelang dienen.

Voor postwerkers staat een be-
hoorlijk inkomen, een vaste baan,
vaste roosters, hun gezondheid,
hun sociale leven, hun toekomst
op de eerste plaats. Daarom is de
verenigde strijd voor betere ar-
beidsvoorwaarden, voor één
CAO, voor een forse loonsverho-
ging noodzakelijk. Werkers van
PostNL en werkers van Sandd
hebben daarbij hetzelfde belang.

De KNJ periode staat voor de
deur, ‘het piekseizoen, het sterk-
ste kwartaal ook naar volume en
financiële resultaten’, aldus de
CEO van PostNL. Hoewel, de
voordelen van de overname van
Sandd voor PostNL zullen pas in
het eerste kwartaal van komend
jaar duidelijk worden. In decem-
ber zal wel het eerste deel van de
post van Sandd bezorgd moeten
gaan worden.

Veel werk en tekort aan bestellers
en voorbereiders, een goede uit-
gangspositie voor postwerkers
om verbetering van arbeidsvoor-
waarden en werkomstandigheden
af te dwingen, zou je zeggen. De
vakbondsonderhandelaars den-
ken dat doordat de belangrijkste
concurrent is weggevallen met de
overname van Sandd, PostNL
geen argumenten meer heeft om
tegen een behoorlijke loonsver-
hoging te zijn. Maar PostNL zegt
zelf nu ‘een toenemende tegen-
wind te zien door aanhoudende
internationale druk’.

PostNL heeft geen haast

Bij de onderhandelingen over de

nieuwe CAO voor postbezorgers
stelt de directie, bij monde van
Jeroen Veldstra, directeur HR
MailNL, dat het ‘absoluut noodza-
kelijk is dat we kosten blijven be-
sparen, ... dit is cruciaal om ons
postbedrijf gezond te houden en
werkgelegenheid te borgen’. Het
bedrijf gezond houden voor de
aandeelhouders bedoelt hij en de
kostenbesparingen gaan over de
rug van de postwerkers. Zoals het
besparen op de voorbereiding
door de combibundel dat honder-
den voorbereidersbanen kost -
hoezo ‘borgen van werkgelegen-
heid’? Diezelfde combibundel be-
tekent ook een verzwaring van
het werk van de postbezorgers.
PostNL wil wel praten over een
‘actualisering’ van de taakom-
schrijving van de bezorgers, maar
een echte functiewaardering is
nodig voor de vele taken die er in
de bezorging bij zijn gekomen. En
bijbehorende verhoging van het
huidige minimumloonniveau.

Voor postbezorgers en
collega’s is de maat vol

PostNL wil een CAO voor een lan-
gere periode en ruim de tijd ne-

4 5

Onderhandelingen 
CAO postbezorgers

Betere arbeidsvoorwaarden
komen niet uit de lucht vallen 

Finland - Staking bij Post verlengd
Sinds maandag 11 november staken ongeveer 9.000 van de
10.000 werknemers in een eerste fase bij de Finse post Posti. Nu
heeft de postvakbond PAU aangekondigd dat het de staking van
twee weken tot vier weken zal verlengen als er geen nieuwe
overeenkomst wordt bereikt. De onderhandelingen over de duur
en de arbeidsvoorwaarden waren doodgelopen. In het bijzonder
kwamen de postwerkers in opstand met het plan van de staat bij
Posti om 700 collega’s in de inpakservice en e-commerce uit te
besteden in een afzonderlijk tariefnetwerk.
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Gelijk loon
voor 
gelijk werk
voor ZZP
chauffeurs
Alle ZZP (zelfstandige zonder personeel) en ZMP (zelfstandige
met personeel) chauffeurs die we bij het uitdelen van de Post in
Beweging bij het sorteercentrum brieven in Amsterdam spre-
ken, hebben van PostNL te horen gekregen, dat ze per dag 15
tot 45 of 60 minuten minder moeten werken. Terwijl ze toch al
moeilijk konden rondkomen is dat nu nog lastiger. Op maand-
basis kan het loonverlies flink oplopen. De ZZP chauffeur die we
spreken werkt vijf dagen in de week. In de ochtend en in de
avond 6 tot 7 uren per dag. ZZP’ers zijn schijnondernemers die
PostNL als enige opdrachtgever hebben. Ze bezitten een eigen
bus, die ze moeten afbetalen en ze hebben geen uitkering bij
ziekte of arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en geen pensi-
oenopbouw. Ze werken voor lagere lonen dan de chauffeurs, die
in vaste dienst zijn van PostNL en het zelfde werk doen. Post in
Beweging is voor gelijk loon voor gelijk werk en voor vaste con-
tacten van de ZZP chauffeurs bij PostNL.

De uitdeelploeg van Post in Bewe-
ging staat maandag 29 oktober
voor het eerst ook bij het sorteer-
centrum pakketten van PostNL in
Halfweg om de uitgave van okto-
ber uit te delen. Hierin aandacht
voor de strijd op deze vestiging te-
gen de slechte arbeidsomstandig-
heden en voor meer loon. Een
sorteerster komt tot twee keer toe
een stapeltje krantjes halen en
brengt thee. Een andere sorteer-
ster wil twee krantjes. Ook eén
voor haar zieke collega. Post in be-
weging wordt ook twee keer per
maand uitgedeeld bij het sorteer-
centrum brieven in Amsterdam.
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Wij willen graag vieren dat de
Post In Beweging, de bedrijfs-
krant voor de post en pakketten
van de Rode Morgen in december
10 jaar bestaat. 10 jaar onvoor-
waardelijk achter de klassenbe-
langen van alle post- en pakket-
werkers bij PostNL. Dat is een
feestje waard.
Iedereen is van harte welkom op
zondag 15 december vanaf 14
uur op de Hembrugstraat 148
bij de Rode Morgen.
Het feest zal omlijst worden met
sprekers, discussie, inspirerende
strijdmuziek en een hapje en een
drankje. Het motto van het feest
is ‘Hoe te komen tot volledige
ontplooiing van de vakbonds-
macht?’

Meest wezenlijke vraag

Voor de actieve leden en kaderle-
den zou de vraag moeten zijn:
hoe maken we van de vakbond
een strijdorganisatie voor de be-
langen van de leden? En dat is
toch de meest wezenlijke vraag?
Als we er van uit gaan dat arbeid
en kapitaal tegenovergestelde
belangen hebben en als we het
met elkaar eens zijn dat een wer-
ker in zijn eentje tegen de baas
niets kan beginnen, dan zijn we
het er ook over eens dat de vak-
bond niet een organisatie van sa-
menwerking met het kapitaal
moet zijn maar een organisatie
van strijd tegen het kapitaal. Niet
een organisatie van het sluiten

van compromissen
voordat de vakbonds-
macht is ontplooid maar
een organisatie van het
verbeteren van de
werk- en leefomstan-
digheden van de leden
op basis van het volle-
dig ontplooien van de
vakbondsmacht. Deze
begint van onderen
waar de leden
op de werkvloer
zelf het initiatief

In navolging van eerdere acties
van chauffeurs, pakketsorteer-
ders en voorbereiders willen post-
en pakketwerkers bij PostNL lan-
delijke acties houden. In deze pe-
riode van drukte wel zo effectief.
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, ter-
wijl de FNV-eis vijf procent is.
Deze CAO loopt tot 1 april 2020,
dus is de loonsverhoging uitge-
smeerd over 1 jaar en drie maan-
den.

Uitbuiting

Terwijl PostNL steeds
de werkdruk opvoert
daalt de koopkracht
van de werkers. De
loonsverhoging van
1,75 procent is lager
dan de prijsstijging.
Door maatregelen
van het kabinet, zo-
als de btw-verhoging

en verhoging van de energielas-
ten en zorgpremie is per 1 januari
2019 een prijsstijging van 5 pro-
cent geweest. Hierdoor neemt de
uitbuiting van de arbeidskracht
toe. Zo dient PostNL de belangen
van de aandeelhouders tegenover
de belangen van de arbeiders.

‘Voor langere tijd staken’

Een pakketsorteerster van het
sorteercentrum Pakketten in Half-
weg zegt, ‘dat de avond-
ploeg op 7 oktober onder
meer staakte, omdat de

Post- en pakketwerkers:

‘landelijke 
stakingsacties

juiste 
antwoord’
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