
Leren van
het buitenland
Opel Bochum (Duitsland): ‘ge-
zondheid is belangrijker dan de
winst en aandelenkoersen’.
Wat vooraf gebeurde: op 12
maart moest de bedrijfsleiding
officieel bekend maken dat de
eerste collega positief getest
was. Geen enkele collega in
zijn nabijheid werd onder qua-
rantaine geplaatst. Zelfs een
test werd hen geweigerd. En
dat bij een bedrijf met meer
dan 1000 werkers die heel
dicht op elkaar moeten samen-
werken. Vanaf dat moment
kwam er heel veel kritiek op de
bedrijfsleiding. Blijkbaar wilden
die kost wat kost vasthouden
aan de winstbelangen van het
autoconcern. Het werk kwam
hierdoor tijdelijk tot stilstand.

Strijdbaar
vakbondswerk

‘Offensief’ (een deel van
de OR bij Opel) heeft naar
aanleiding van de corona-
crisis meerdere informa-
tieronden en grote

groepsdiscussies gehouden. Er
werd gestemd over een eisen-
pakket. Het belangrijkste was:
onmiddellijke voorlopige stop-
zetting van het werk op kosten
van PSA/Opel. ‘Onze gezond-
heid is het belangrijkste’. Dit ei-
senpakket hebben de werkers
bij Opel via hun eigen media-
netwerk naar buiten gebracht.
Hun voorbeeld vond snel de
weg naar lokale medianetwer-
ken en werd zo een voorbeeld

voor andere bedrijven.

Het meest gebruikte woord in de
coronacrisis is ‘samen’. Rutte nam
het voortouw bij het afkondigen
van de maatregelen: ‘We moeten
het samen doen’. En daarna werd
het in allerlei varianten na gepa-
pegaaid (en gezongen) door BN-
ers en commentatoren.

Te weinig IC-bedden en
te weinig IC-personeel

Misschien goed om in herinnering
te roepen dat er geen sprake was
van ‘samen’ toen de Intensive
Care - bedden werden wegbezui-
nigd. Toen de lonen van de ver-
pleegsters en andere werkers in
de zorg werden gekort was er ook
geen ‘samen’. Toen het zieken-

huispersoneel staakte voor meer
loon en minder werkdruk gaf de
regering niet thuis. Waar zou het
tekort aan IC-verpleegkundigen
toch vandaan komen?

De kroeg dicht, maar
het productiewerk
moet doorgaan

Stoppen met werken gebeurt ook
niet samen. Restaurants, cafés en
theaters zijn dicht. Maar bijna alle
productiebedrijven draaien door.
En terwijl de politie scherp in-
specteert in de parken en op de
straten - en drones laat vliegen
boven de stranden - is er geen
enkele agent gesignaleerd
die een fabriek controleert.

Voor, tijdens en
na de coronacrisis:

‘Samen’ bestaat niet
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pleit voor meer en betere be-
scherming. We moeten allemaal
binnen blijven en mogen geen lij-
felijk contact hebben met familie
en vrienden in de tehuizen, terwijl
de verzorgenden naar binnen
worden gestuurd ook met lichte
klachten - en zonder goede be-
scherming. De dodelijke resulta-
ten komen nu aan het licht.
Zorggroep Delft en FNV Offensief
Rotterdam brachten de misstan-
den wél naar buiten en brach-
ten de bal aan het rollen. In-
middels hebben ook beroeps-
vereniging V&VN en ook de
specialisten ouderenzorg zich
uitgesproken. Bestuurders van
zorginstellingen hebben tien-
duizenden kwetsbare mensen
en hun verzorgers willens en
wetens in levensgevaar ge-
bracht. Collega’s in de zorg
moeten tegen de verdrukking in
alle noodklokken luiden om dit tij
te keren. Opnieuw! Dat is een les
voor de toekomst. Collega’s in de
zorg moeten hun belangen door-

zetten en zich nooit meer onder
laten schoffelen.
De vakbondscollega’s uit regio
Rotterdam zijn 10 april de straat
opgegaan, de eerste actie in het
corona-tijdperk. Onder de leuze:
“Helden in de zorg hebben pre-
ventiemiddelen nodig! Preventie
NU!” demonstreerden collega’s in
de zorg geheel volgens de regels
van het RIVM (maar waarschijn-
lijk niet volgens die van het
stadsbestuur) in Rotterdam. Om
8.30 uur liepen zij vanaf het Lau-
rens op de Nieuwe Binnenweg

naar Humanitas, locatie Leeu-
wenhoek (in het nieuws vanwege
een ontstellende stijging van het
aantal sterfgevallen) naar het
Stadhuis op de Coolsingel.

Vervolg
vakbondsactie 

in tijden van corona

Miljarden - niet voor 
de werkers, wel voor 
de grote bedrijven

En naar wie gaan die miljarden
aan steun? Vooral naar de grote
bedrijven met veel personeel:
nooit te beroerd om een greep uit
de belastingkas te doen. De mil-
jarden gaan niet naar de flexwer-
kers die worden ontslagen. En
nauwelijks naar de middenstand
en de ZZP-ers, die een bijstands-
uitkering kunnen krijgen als er
niets meer wordt verdiend – met
4000 euro voor drie maanden als
tegemoetkoming. Daar kan de
huur niet van worden betaald en
de leningen niet mee worden af-
gelost.

Als het om de grote bedrijven en
de banken gaat is er geld genoeg.
Toen er bezuinigd werd, werden
de rijker rijker en de armen ar-
mer. Nu er geld met miljarden
wordt uitgegeven, worden op-
nieuw de rijken rijker en de ar-
men armer.

Voorbereiden op 
de tijd na corona

Het is goed om voorbereidingen
te treffen voor na het corona-tijd-
perk. Reken er maar op dat de
grote bedrijven, de banken en de
regering zich ook voorbereiden.
Waarschijnlijk moeten we dan
‘samen’ de schouders er onder
zetten om de schade van het co-
ronavirus op te ruimen. En ‘sa-
men’ zal dan opnieuw een in-
houdsloze frase zijn.

Als de coronacrisis iets leert, dan
is het dat er tussen de regering,
de grote bedrijven en de rest van
de bevolking geen ‘samen’ be-
staat.
Nou ja: we leven samen in het-
zelfde land, maar zij profiteren
van ons werk en zij hebben heel
andere belangen dan wij. Alles
wat zij doen gaat ten koste van
ons. Het kapitalisme beschermt
niet onze lonen, onze banen,
onze jeugd en onze gezondheid.
Weg ermee!
Laten we ervoor zorgen dat Rutte
in één ding gelijk krijgt: dat de
wereld na corona een heel andere
zal zijn.
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De komende tijd is er geen ver-
gadering van Post in Beweging,
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ervaringen en standpunten
over de situatie met het co-
rona-virus, over arbeidsom-
standigheden, over de CAO,
etc. Stuur een mail naar:
pib@rodemorgen.nl 
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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 willen alle postwerkers
en andere lezers van Post in Be-
weging vragenom ons financieel
te steunen. Je kunt een steun-
bijdrage geven aan de uitdelers
bij de poort. Of je kunt een
steunbijdrage overmaken op re-
kening: NL54INGB0004428359
van de Rode Morgen, onder ver-
melding ‘bijdrage PiB’.

Steun Post in Beweging

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

Geef uw keuze door - met vermelding van uw
naam, adres, postcode en woonplaats:
mail: redactie@rodemorgen.nl 
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3007 GE Rotterdam
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NL54INGB0004428359 
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In de update van de resultaten
van het eerste kwartaal (met de
impact van Covid-19) staat dat
volgens de CEO van PostNL Herna
Verhagen ‘een veilige en gezonde
omgeving voor onze medewer-
kers onze belang-
rijkste prioriteit is.’
De praktijk is an-
ders. In de reacties,
die we ontvingen
staat onder meer:
“De ruimtes in de
voorbereidingsloca-
ties zijn te klein, te
veel mensen in een
carré, looppaden
waar je elkaar am-
per kunt passeren.
Smerige toiletten,
slechte hygiëne, enzovoorts.
Vaak geen zeep, geen handdoe-
ken, overal tekorten aan desin-
fecterende handgel.”

1,5 meter
in praktijk onmogelijk

In een andere reactie zegt een
collega: ‘anderhalve meter is in

de praktijk onmogelijk, omdat je
er niet onderuit komt langs elkaar
te lopen in de kleine paadjes tus-
sen kast en containers door. Dis-
cussiëren (helaas steeds noodza-
kelijk om het werk gedaan te krij-
gen) maakt sociale interactie ook
groter’.

Besmettingen

Een collega werkzaam op een an-
dere voorbereidingslocatie (CVL)
zegt: “Nu meerdere collega’s op-
genomen zijn, blijkt dat er be-
smettingen waren eerder deze
week op andere vestigingen, zo-
als Enkhuizen. Er ging zelfs een
app rond dat dit niet naar buiten

mocht komen. Het bedrijf hangt
posters op met kreten als helden,
maar in werkelijkheid interesseert
het ze geen reet als je dood neer-
valt, als de post maar wegkomt.”
In de update van PostNL met im-
pact van Covid-19 staat ook dat
PostNL ultimo maart 2020 be-
schikt over € 485 miljoen aan
contanten. Er worden veel pak-

Corona-crisis
bij PostNL

Veiligheid
boven winst!

pleging uit te dragen’ belangrijker.
Ze werkt dus met mondkapje:
‘niet alleen voor mezelf, maar mis-
schien meer voor mijn cliënten. Ik
heb kinderen, ik doe boodschap-
pen, als ik nies zou ik het vreselijk
vinden als ik dan hoor dat een
cliënt ziek is geworden’.
In de uitzending was ook Kitty de
Jong aanwezig - vicevoorzitter
van de FNV. Op dat moment zijn
30% van de zorgwerkers besmet.
De FNV krijgt veel meldingen van
leden ook uit andere sectoren die
gevaar lopen op hun werk. Soms

wordt het gebruik van  bescher-
mingsmiddelen die er wel zijn
ontmoedigd of zelfs verboden. De
bedrijven interpreteren de richt-
lijnen op hun manier. Er zijn veel
schrijnende situaties, niet alleen
in de ouderenzorg maar ook in de
jeugdzorg, de gehandicapten-
zorg, er zijn geen protocollen
voor bijvoorbeeld werken met
groepen, op huisbezoek gaan en-
zovoort.

‘Wie is de zorg? 
Wij zijn de zorg!’

Van het begin af aan hebben col-
lega’s in de langdurige zorg ge-

Vervolg

vakbondsactie 
in tijden van corona



ketten bezorgd en ‘de consumen-
tenpost zit in de lift. Voortbou-
wend op een solide eerste kwar-
taal blijft PostNL zich inzetten
voor een verwachte winst voor
rente en belasting tussen € 110
en € 130 miljoen’.

Terwijl PostNL naar buiten toe
mooi weer speelt, blijkt in de
praktijk dat niet de veiligheid,
maar de winst de eerste prioriteit
is. De belangen van de aandeel-
houders staan centraal. PostNL
wil kritische vakbondsleden, die
opkomen voor de veiligheid van
hún collega’s zelfs de mond snoe-
ren.

Goede voorbeeld

Dat winst topprioriteit is voor
PostNL weten de werkers al lan-
ger. Sinds 2010 zijn er voortdu-
rend reorganisaties. Die houden
massaontslagen en verslechterin-
gen in van loon en arbeidsvoor-
waarden. Post-en pakketwerkers
met vaste contracten moeten
vervangen worden door slecht
betaalde, kleine en flexibele
krachten. Zoals de nieuwe colle-
ga’s van Sandd, die net bij PostNL
zijn komen werken.
De FNV heeft honderden tele-
foontjes en mails gekregen van
leden die op hun werk gevaar lo-
pen met het virus besmet te wor-

den, vooral omdat de afstand van
minimaal 1,5 meter niet wordt
aangehouden en zij ook geen be-
schermende kleding krijgen. Tele-
foontjes en mails niet alleen van
werkers bij PostNL. Het tekort in
de zorg is algemeen bekend,
maar ook bij de schoonmaak.
Veel bedrijven zijn niet ingericht
op 1,5 meter afstand werken.
Goed dat de vakbond dit consta-
teert, maar als praten niet helpt
moet er actie worden gevoerd.
Het is noodzakelijk de koppen bij
elkaar te steken. Op de voorbe-
reidingslocaties, de sorteercentra
en de depots – met in achtne-
ming van de benodigde afstand
van 1,5 meter – om de situatie te
bespreken, eisen op te stellen en
gezamenlijk te bespreken welke
actie er ondernomen kan worden.
De bedrijfsledengroep van de FNV
in Doetinchem, Arnhem en Nij-
megen geeft hierin het goede
voorbeeld. Zij eisen meer veilig-
heid.

Gezondheid en veiligheid
moeten boven winst staan

Het systeem van productie voor
de winst is de oorzaak van deze
gezondheidscrisis, die een nieuwe
economische crisis versnelt. Een
milieucrisis is al jaren in ontwik-
keling en grote delen van de
mensheid kennen niets anders
dan oorlog. Hier kunnen we
slechts uit komen als de behoef-
ten van de mens centraal komen
staan in een ander maatschappij,
het echte socialisme.
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Pakketchauffeurs naar de rechter
‘te veel pakketten in te weinig tijd

voor een te slecht loon’
De zelfstandige pakketbezorgers en Belangenvereniging voor
Pakket Distributie gaan naar de rechter, omdat de werkdruk is
gestegen door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Tij-
dens deze corona-crisis versturen mensen meer pakketten. De
omzet en winst stijgen voor PostNL. Die steekt PostNL echter in
eigen zak. PostNL betaalt niet voldoende voor alle extra werk-
zaamheden. Daarnaast moeten ze te veel pakketten in te weinig
tijd tegen een te slecht loon bezorgen. De slechte tarieven wa-
ren in 2013 en 2015 voor de zelfstandige pakketchauffeurs mede
aanleiding tot zelfstandige stakingen.

- Hogere vergoeding!
- Geen uitgeklede banen maar vaste banen bij PostNL!
- Gelijk loon voor gelijk werk!
- Eén CAO voor de gehele post en pakketten-sector!

Vervolg

Corona-crisis bij PostNL
Veiligheid boven winst!

Vechten voor bescherming

vakbondsactie
in tijden van corona

Na de enorme inzet van werkers
in de ziekenhuizen om het aantal
IC-bedden uit te breiden, komt nu
de situatie in de verpleeghuizen en
de thuiszorg in het nieuws.
Woensdag 15 april kwam bij Jinek
Margo Emmen aan het woord -
thuiszorgwerkster in Breda. Zij
komt dagelijks bij tien tot 13 men-
sen over de vloer. In het begin
werd ze op pad gestuurd met een
handpompje met zeep en een
keukenrol, meer niet. Daarom
heeft ze zelf goede mondkapjes

gekocht en gebruikt. Daar was de
leiding van de organisatie het niet
mee eens: ‘ten eerste het RIVM
vindt het niet nodig en ten tweede
moeten we als organisatie één uit-
straling hebben’.
In een email van het interne team
voor protocollen en richtlijnen
kreeg ze te horen ‘het is niet oké
dat je het kapje draagt’. Voor deze
collega in de thuiszorg is echter
haar gelofte toen ze haar speld
kreeg ‘om op een betrouwbare en
verantwoordelijke manier de ver-
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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
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te steunen. Je kunt een steun-
bijdrage geven aan de uitdelers
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kening: NL54INGB0004428359
van de Rode Morgen, onder ver-
melding ‘bijdrage PiB’.
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pleging uit te dragen’ belangrijker.
Ze werkt dus met mondkapje:
‘niet alleen voor mezelf, maar mis-
schien meer voor mijn cliënten. Ik
heb kinderen, ik doe boodschap-
pen, als ik nies zou ik het vreselijk
vinden als ik dan hoor dat een
cliënt ziek is geworden’.
In de uitzending was ook Kitty de
Jong aanwezig - vicevoorzitter
van de FNV. Op dat moment zijn
30% van de zorgwerkers besmet.
De FNV krijgt veel meldingen van
leden ook uit andere sectoren die
gevaar lopen op hun werk. Soms

wordt het gebruik van  bescher-
mingsmiddelen die er wel zijn
ontmoedigd of zelfs verboden. De
bedrijven interpreteren de richt-
lijnen op hun manier. Er zijn veel
schrijnende situaties, niet alleen
in de ouderenzorg maar ook in de
jeugdzorg, de gehandicapten-
zorg, er zijn geen protocollen
voor bijvoorbeeld werken met
groepen, op huisbezoek gaan en-
zovoort.

‘Wie is de zorg? 
Wij zijn de zorg!’

Van het begin af aan hebben col-
lega’s in de langdurige zorg ge-
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pleit voor meer en betere be-
scherming. We moeten allemaal
binnen blijven en mogen geen lij-
felijk contact hebben met familie
en vrienden in de tehuizen, terwijl
de verzorgenden naar binnen
worden gestuurd ook met lichte
klachten - en zonder goede be-
scherming. De dodelijke resulta-
ten komen nu aan het licht.
Zorggroep Delft en FNV Offensief
Rotterdam brachten de misstan-
den wél naar buiten en brach-
ten de bal aan het rollen. In-
middels hebben ook beroeps-
vereniging V&VN en ook de
specialisten ouderenzorg zich
uitgesproken. Bestuurders van
zorginstellingen hebben tien-
duizenden kwetsbare mensen
en hun verzorgers willens en
wetens in levensgevaar ge-
bracht. Collega’s in de zorg
moeten tegen de verdrukking in
alle noodklokken luiden om dit tij
te keren. Opnieuw! Dat is een les
voor de toekomst. Collega’s in de
zorg moeten hun belangen door-

zetten en zich nooit meer onder
laten schoffelen.
De vakbondscollega’s uit regio
Rotterdam zijn 10 april de straat
opgegaan, de eerste actie in het
corona-tijdperk. Onder de leuze:
“Helden in de zorg hebben pre-
ventiemiddelen nodig! Preventie
NU!” demonstreerden collega’s in
de zorg geheel volgens de regels
van het RIVM (maar waarschijn-
lijk niet volgens die van het
stadsbestuur) in Rotterdam. Om
8.30 uur liepen zij vanaf het Lau-
rens op de Nieuwe Binnenweg

naar Humanitas, locatie Leeu-
wenhoek (in het nieuws vanwege
een ontstellende stijging van het
aantal sterfgevallen) naar het
Stadhuis op de Coolsingel.
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Miljarden - niet voor 
de werkers, wel voor 
de grote bedrijven

En naar wie gaan die miljarden
aan steun? Vooral naar de grote
bedrijven met veel personeel:
nooit te beroerd om een greep uit
de belastingkas te doen. De mil-
jarden gaan niet naar de flexwer-
kers die worden ontslagen. En
nauwelijks naar de middenstand
en de ZZP-ers, die een bijstands-
uitkering kunnen krijgen als er
niets meer wordt verdiend – met
4000 euro voor drie maanden als
tegemoetkoming. Daar kan de
huur niet van worden betaald en
de leningen niet mee worden af-
gelost.

Als het om de grote bedrijven en
de banken gaat is er geld genoeg.
Toen er bezuinigd werd, werden
de rijker rijker en de armen ar-
mer. Nu er geld met miljarden
wordt uitgegeven, worden op-
nieuw de rijken rijker en de ar-
men armer.

Voorbereiden op 
de tijd na corona

Het is goed om voorbereidingen
te treffen voor na het corona-tijd-
perk. Reken er maar op dat de
grote bedrijven, de banken en de
regering zich ook voorbereiden.
Waarschijnlijk moeten we dan
‘samen’ de schouders er onder
zetten om de schade van het co-
ronavirus op te ruimen. En ‘sa-
men’ zal dan opnieuw een in-
houdsloze frase zijn.

Als de coronacrisis iets leert, dan
is het dat er tussen de regering,
de grote bedrijven en de rest van
de bevolking geen ‘samen’ be-
staat.
Nou ja: we leven samen in het-
zelfde land, maar zij profiteren
van ons werk en zij hebben heel
andere belangen dan wij. Alles
wat zij doen gaat ten koste van
ons. Het kapitalisme beschermt
niet onze lonen, onze banen,
onze jeugd en onze gezondheid.
Weg ermee!
Laten we ervoor zorgen dat Rutte
in één ding gelijk krijgt: dat de
wereld na corona een heel andere
zal zijn.
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Voor, tijdens en na de corona-
crisis: ‘Samen’ bestaat niet
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De komende tijd is er geen ver-
gadering van Post in Beweging,
maar we horen wel graag uw
ervaringen en standpunten
over de situatie met het co-
rona-virus, over arbeidsom-
standigheden, over de CAO,
etc. Stuur een mail naar:
pib@rodemorgen.nl 



Leren van
het buitenland
Opel Bochum (Duitsland): ‘ge-
zondheid is belangrijker dan de
winst en aandelenkoersen’.
Wat vooraf gebeurde: op 12
maart moest de bedrijfsleiding
officieel bekend maken dat de
eerste collega positief getest
was. Geen enkele collega in
zijn nabijheid werd onder qua-
rantaine geplaatst. Zelfs een
test werd hen geweigerd. En
dat bij een bedrijf met meer
dan 1000 werkers die heel
dicht op elkaar moeten samen-
werken. Vanaf dat moment
kwam er heel veel kritiek op de
bedrijfsleiding. Blijkbaar wilden
die kost wat kost vasthouden
aan de winstbelangen van het
autoconcern. Het werk kwam
hierdoor tijdelijk tot stilstand.

Strijdbaar
vakbondswerk

‘Offensief’ (een deel van
de OR bij Opel) heeft naar
aanleiding van de corona-
crisis meerdere informa-
tieronden en grote

groepsdiscussies gehouden. Er
werd gestemd over een eisen-
pakket. Het belangrijkste was:
onmiddellijke voorlopige stop-
zetting van het werk op kosten
van PSA/Opel. ‘Onze gezond-
heid is het belangrijkste’. Dit ei-
senpakket hebben de werkers
bij Opel via hun eigen media-
netwerk naar buiten gebracht.
Hun voorbeeld vond snel de
weg naar lokale medianetwer-
ken en werd zo een voorbeeld

voor andere bedrijven.

Het meest gebruikte woord in de
coronacrisis is ‘samen’. Rutte nam
het voortouw bij het afkondigen
van de maatregelen: ‘We moeten
het samen doen’. En daarna werd
het in allerlei varianten na gepa-
pegaaid (en gezongen) door BN-
ers en commentatoren.

Te weinig IC-bedden en
te weinig IC-personeel

Misschien goed om in herinnering
te roepen dat er geen sprake was
van ‘samen’ toen de Intensive
Care - bedden werden wegbezui-
nigd. Toen de lonen van de ver-
pleegsters en andere werkers in
de zorg werden gekort was er ook
geen ‘samen’. Toen het zieken-

huispersoneel staakte voor meer
loon en minder werkdruk gaf de
regering niet thuis. Waar zou het
tekort aan IC-verpleegkundigen
toch vandaan komen?

De kroeg dicht, maar
het productiewerk
moet doorgaan

Stoppen met werken gebeurt ook
niet samen. Restaurants, cafés en
theaters zijn dicht. Maar bijna alle
productiebedrijven draaien door.
En terwijl de politie scherp in-
specteert in de parken en op de
straten - en drones laat vliegen
boven de stranden - is er geen
enkele agent gesignaleerd
die een fabriek controleert.

Voor, tijdens en
na de coronacrisis:

‘Samen’ bestaat niet
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