
Stel je eens voor: Een land waarin
iedereen bijdraagt aan het geluk
en de welvaart van iedereen. De
kans om een vak te leren en de
kans om jouw vakmanschap in te
zetten voor jezelf en je mede-
mens. Waar de mensen samen
plannen hoe ze de steeds ontwik-
kelende technologie inzetten om
een steeds ontzagwekkendere
productie te realiseren, een pro-
ductie en welvaart - in dienst van
het geluk van heel het volk. Een
schat aan kennis, wijsheid en
technologie verzameld door de
eeuwen heen, gebundeld en ver-
smolten door de wil en de arbeid
van miljoenen Nederlanders, zich-
zelf steeds ontwikkelend en ver-
beterend.
Technologie wordt ingezet om de
menselijke arbeidsduur voortdu-
rend te verminderen, resulterende
in zeeën van vrije tijd voor de be-
volking. Een overvloed aan pro-
ducten die het menselijk leven be-

hoeft. Waar creativiteit de ruimte
gegund wordt zich te ontplooien
en de wereld laat bloeien, mens
en natuur in harmonie.
Mensen, die de tijd en ruimte heb-
ben om zich te verdiepen in het
bestuur van alle zaken, van groot
tot klein en die met elkaar alle be-
sluiten nemen, door discussies te
houden op werkvloeren, in de sec-
toren, op universiteiten enzovoort.

Uit deze droom ontwaken we in
het landschap waar wij allen maar
te bekend mee zijn geraakt. Een
wereld waar in meer dan de helft
van het loon opgeslokt wordt door
de huisbaas. Een land waar men
zich in de schulden moet steken
om een studie te kunnen betalen,
die je later de kans geeft - dus niet
eens de zekerheid - om je als wer-
kers uit te laten buiten. Of carrière
te maken en mee te werken aan
de uitbuiting van de volkeren
van de wereld en de vernietiging
van de planeet - als loonslaaf in
een internationale corporatie.
Het minder fortuinlijke deel van
het volk leeft in kunstmatig gec-
reëerde ellende, bedoeld als een
waarschuwing aan het adres van
de werkenden om geen loonsver-
hoging te eisen - anders dreigen
zij vervangen te worden.
Een land waar je mekaar
moet beconcurreren voor

Postbezorgers hebben jarenlang
te maken met de voortdurende
bekorting van de looptijden, ter-
wijl er steeds meer taken bij zijn
gekomen. Vooral sinds de invoe-
ring van de combibundel – die
ten koste gaat van het werk en
de banen van de voorbereiders
– is het werk alleen maar zwaar-
der geworden. Een verwachte
volumedaling wordt door PostNL
een jaar van te voren al ingecal-
culeerd. Maar dit jaar is de post
van Sandd erbij gekomen –

30% volume stijging.
In 2018 zijn er stakin-
gen doorgevoerd tegen
de combibundel, tegen
verlies van banen van
voorbereiders. Postbe-
zorgers willen ook een
passende beloning voor
de uitbreiding van hun
takenpakket.

Extra werk moet
extra betaald
worden

De functieomschrijving van de
postbezorger moest in de CAO-
onderhandelingen een belang-
rijk punt zijn. Erkenning van de
uitbreiding en verzwaring van
het werk was ook het argument
voor een behoorlijke verhoging
van de lonen. In de bijlage twee
bij de postbezorgers-CAO staat
de ‘Beschrijving van werkzaam-
heden van de postbezorger’,
hierin is de taak van de postbe-
zorger ‘scherp begrensd
en vastgelegd’.

‘Actualisatie’

postbezorgers
CAO
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de beschikbare arbeidsplaatsen.
Lager en lager bukken voor de
baas, in concurrentie met de an-
dere bijna werklozen.

In dit land kan men ééns in de zo-
veel tijd stemmen op een verza-
meling naar voren geschoven
praatpoppen van de bourgeoisie,
die je (excuus voor het handjevol
uitzonderingen op de regel) kan
plaatsen op een schaalverdeling
die van volledig incompetent tot
volledig corrupt loopt. Een land
waar technologie niet leidt tot
werkverlichting of levensverbete-
ring of verbetering van omstan-
digheden, maar dat in het beste
geval alleen tijdelijk het maximaal
verdraagbare oprekt. Sneller
transport naar werk betekent uit-
eindelijk slechts dat er meer tijd
over blijft om te werken.
Een land waar slechts een fractie
van de gecreëerde welvaart door
de mensen die haar voortbrachten
genuttigd kan worden. Een land
waar de bourgeoisie niet bijdraagt,
maar als een loden last om de nek

van het volk hangt. Een bloedzui-
ger die zich volzuigt met de
voortbrengselen van diens arbeid.
Steeds harder en sneller werken,
tegen een altijd verminderende
compensatie.

Van jongs af aan worden we ge-
conditioneerd om ons te schamen
als we een toets niet halen. Dat
het begrijpen van de stof van se-
cundair belang is en dat het dus
beter is om te spieken en te be-
driegen als je er mee weg kan ko-
men. Dat het beter is om kritiek
op anderen voor jezelf te houden.
Dat anderen die jou bekritiseren,
jou aanvallen. Dat het niet stoer is
om je met politiek te bemoeien.
En dat we erg verwend zouden
zijn vergeleken met vroeger.
We zien dat veel jongeren in moei-
lijkheden komen en dat voor hen
de gladde praatjes van politici en
media de steeds verscherpende
tegenstellingen niet meer kunnen
verbloemen. Bij JeS bieden we je
een andere uitleg aan - namelijk
die volgens de dialectische me-
thode van het marxisme-leni-
nisme. De wereldbeschouwing van
de arbeidersklasse laat je ontwa-
ken en de dingen zien zoals ze
werkelijk zijn. Dan kunnen we
dromen, discussiëren en samen
met alle arbeiders en onderdruk-
ten op de wereld vechten voor het
socialistisch alternatief voor het
kapitalisme.

(Overgenomen uit het juni-
nummer van ‘Jong en Strijdbaar’
- info@jongenstrijdbaar.nl)

Vervolg
Tussen droom en daad

Uitbreiding van taken
zonder passende beloning

Zonder veel ruchtbaarheid is er
nu in de nieuwe CAO 2019-2012
een nieuwe omschrijving van de
taken gekomen, die ‘actualisa-
tie’ wordt genoemd.
De combibundel staat er niet in,
wel het ‘beladen van de fietstas,
postboy, postman, postvest met
op loopvolgorde gesorteerde ge-
adresseerde
bus- en 
belstukken’.
Wat de belstuk-
ken betreft
moet je bij geen
gehoor aanbel-
len bij maximaal
twee buren (er-
naast of tegen-
over), standaard
kennisgeving
achterlaten en
de scanstatus
bijwerken.
Je kan ook inge-
zet worden op
extra activitei-
ten, waaronder
het inwerken
van nieuwe
postbezorgers.
De extra tijd
wordt betaald
tegen het post-
bezorgers uur-
loon.
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Sinds 20 maart dit jaar is er een
CAO voor de postbezorgers bij
PostNL, die door Bvpp en CNV is
goedgekeurd en door een meer-
derheid van de FNV leden is afge-
wezen.

CAO beneden peil

Niet alleen de minimale loonsver-
hoging in stapjes van twaalf cent
en tien cent bruto per uur - uitge-
smeerd over twee jaar - is bene-
den peil. In 2020 is de verhoging
bij elkaar geteld 3,5% (1,25% per
1 januari, per 1 mei 1,25% en per
1 september 1%). Let wel, dit is
vanaf het tweede jaar in dienst bij
PostNL, in het eerste jaar (schaal

0) is het CAO salaris gelijk aan het
wettelijk minimumloon (WML).

Gelijk loon voor gelijk werk

Het WML zelf is in 2020 verhoogd
met 1,1% per 1-1-2020 en met
1,6% per 1-7-2020 - bij elkaar
geteld 2,6%. Voor jongeren tot en
met 20 jaar gelden de wettelijke
minimum jeugdlonen. Er is wel
een bepaling in de CAO gekomen
dat er een toeslag gegeven kan
worden tot maximaal het volwas-
senloon in de laagste schaal - in
gebieden waar PostNL kampt met
een tekort aan bezorgers
– ‘om post bezorgen voor
jongeren aantrekkelijker

Iedere maand brengen we Post
in Beweging uit. Een paar hon-
derd postwerkers in heel Neder-
land hebben een gratis digitaal
abonnement. De papieren uit-
gave wordt vanwege de corona-
maatregelen nu op beperktere
schaal verspreid.

Post in Beweging steunt de post-
werkers door dik en dun in hun

strijd voor de arbeiders belan-
gen. En we weten dat veel colle-
ga’s ons een warm hart toedra-
gen. We willen alle postwerkers
en andere lezers vragen om ons
financieel te steunen. Je kunt
een steunbijdrage overmaken
op rekening:
NL54INGB0004428359 
van de Rode Morgen, onder ver-
melding ‘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:
pib@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

Postbezorgers CAO en
wettelijk minimumloon
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te maken’. Een toeslag dus maxi-
maal tot het WML, dat geldt vanaf
21 jaar. Dat wil zeggen - voor zo-
ver het PostNL uitkomt. Het
jeugdloon is een grof schandaal,
als 18 jarige - wettelijk volwassen
- krijg je 50% van het loon van 21
jaar en ouder – met 20 jaar krijg
je nog 20% minder. Gelijk loon
voor gelijk werk is een belangrijke
eis om voor te vechten, zeker bij
PostNL.

Actie postbezorgers
‘Voor14’ 

De inzet van het FNV voor de CAO
postbezorgers was € 1,00 per uur
erbij. Dat als een stap op weg
naar € 14,00 per uur, naar een
loon om van te kunnen leven. Col-
lega postbezorgers en collega’s
die onder de ‘grote CAO’ vallen,
hebben zich aangesloten bij de
FNV campagne Voor14, een cam-
pagne voor de noodzakelijke ver-
hoging van het minimumloon.
Postbezorgers Voor14 vinden dat
een koninklijk bedrijf als PostNL
zich niet mag verschuilen achter
de wetgever - PostNL hoeft niet te

wachten tot de regering het mini-
mumloon optrekt naar een inko-
men waar je fatsoenlijk van kunt
leven. Terecht zijn collega’s op 30
juni naar de directie in Den Haag
getrokken om een hogere belo-
ning voor de postbezorgers op te
eisen, met stapels verjaardags-
kaarten voor de CEO. En een
grote taart voor het feestvarken,
die zij echter niet in ontvangst
durfde te nemen.

Eén CAO voor alle 
werkers bij de post

Het is niet voor niks dat collega’s
die onder de grote CAO bij PostNL
vallen solidair zijn met de collega-
postbezorgers met hun minimum
CAO. Een belangrijke vakbondseis
is ook dat er één CAO moet ko-
men voor alle postwerkers. Veel
van de sorteerders, voorberei-
ders, postbodes, pakketsorteer-
ders en chauffeurs vallen in de
drie laagste schalen van de grote
CAO. Schaal 1 en 2 is - na een
jaar in dienst - € 22 euro per
maand meer dan het WML en
schaal drie is € 75 bruto meer per
maand (dit geldt voor deel A van
de CAO, met een werkweek van
gemiddeld 37 uur).

Door te vechten voor één CAO
voor alle postwerkers sta je ster-
ker in de strijd voor een fatsoen-
lijk loon, voor veilige werkom-
standigheden, voor verlaging van
de werkdruk, voor waardering en
respect. Tegen het verdeel en
heers van PostNL.

4 5

‘Held zonder geld’
Mevrouw Verhagen schitterde door afwezigheid op de actie van
30 juni bij het hoofdkantoor - bang om een taart in ontvangst te
nemen? Conclusie van de collega’s is dat het benoemen tot hel-
den door de directie - in een dure krantenadvertentie - in alle
opzichten goedkoop is. Als het op daden aankomt weigert
PostNL de postbezorgers een leefbaar loon.

Postwerkers grote CAO en postbezorgers CAO 
onderling solidair

De actie is een signaal dat ook collega’s vallend onder de PostNL
CAO (de ‘grote CAO’) bereid zijn om in actie te komen voor een
fatsoenlijke loonsverhoging. Van de vele honderden deelnemers
en ondertekenaars van de actie ‘Held zonder geld’, waren er bij-
voorbeeld ruim 30 collega’s van de Voorbereidingslocatie Arn-
hem, die de verjaardagskaarten tekenden uit solidariteit met de
bezorgers.
Veel voorbereiders, collega’s met twee contracten, met tijdelijke
contracten en uitzendkrachten - feitelijk de overgrote meerder-
heid van postwerkers bij Operations (die onder de grote CAO
vallen) verdienen maar een fractie meer dan de bezorgers.

Er zijn berichten dat de onderhandelingen over de grote CAO –
die vanwege corona waren uitgesteld - begin augustus weer op-
gepakt worden. De actieve collega’s zijn zich ervan bewust dat
de coronacrisis ook door PostNL gebruikt zal worden om de hand

op de knip te willen hou-
den bij deze CAO.

Daar helpt alleen ver-
enigde strijd van alle post-
werkers voor een leefbaar
loon, voor gelijk loon voor
gelijk werk, voor vast
werk, voor een toekomst
van jong en oud!

Neem een gratis
abonnement op de digitale

uitgave van 
Post in Beweging

Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis digitaal abo PIB

Vervolg
Postbezorgers CAO en minimumloon
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op loopvolgorde gesorteerde ge-
adresseerde
bus- en 
belstukken’.
Wat de belstuk-
ken betreft
moet je bij geen
gehoor aanbel-
len bij maximaal
twee buren (er-
naast of tegen-
over), standaard
kennisgeving
achterlaten en
de scanstatus
bijwerken.
Je kan ook inge-
zet worden op
extra activitei-
ten, waaronder
het inwerken
van nieuwe
postbezorgers.
De extra tijd
wordt betaald
tegen het post-
bezorgers uur-
loon.
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Stel je eens voor: Een land waarin
iedereen bijdraagt aan het geluk
en de welvaart van iedereen. De
kans om een vak te leren en de
kans om jouw vakmanschap in te
zetten voor jezelf en je mede-
mens. Waar de mensen samen
plannen hoe ze de steeds ontwik-
kelende technologie inzetten om
een steeds ontzagwekkendere
productie te realiseren, een pro-
ductie en welvaart - in dienst van
het geluk van heel het volk. Een
schat aan kennis, wijsheid en
technologie verzameld door de
eeuwen heen, gebundeld en ver-
smolten door de wil en de arbeid
van miljoenen Nederlanders, zich-
zelf steeds ontwikkelend en ver-
beterend.
Technologie wordt ingezet om de
menselijke arbeidsduur voortdu-
rend te verminderen, resulterende
in zeeën van vrije tijd voor de be-
volking. Een overvloed aan pro-
ducten die het menselijk leven be-

hoeft. Waar creativiteit de ruimte
gegund wordt zich te ontplooien
en de wereld laat bloeien, mens
en natuur in harmonie.
Mensen, die de tijd en ruimte heb-
ben om zich te verdiepen in het
bestuur van alle zaken, van groot
tot klein en die met elkaar alle be-
sluiten nemen, door discussies te
houden op werkvloeren, in de sec-
toren, op universiteiten enzovoort.

Uit deze droom ontwaken we in
het landschap waar wij allen maar
te bekend mee zijn geraakt. Een
wereld waar in meer dan de helft
van het loon opgeslokt wordt door
de huisbaas. Een land waar men
zich in de schulden moet steken
om een studie te kunnen betalen,
die je later de kans geeft - dus niet
eens de zekerheid - om je als wer-
kers uit te laten buiten. Of carrière
te maken en mee te werken aan
de uitbuiting van de volkeren
van de wereld en de vernietiging
van de planeet - als loonslaaf in
een internationale corporatie.
Het minder fortuinlijke deel van
het volk leeft in kunstmatig gec-
reëerde ellende, bedoeld als een
waarschuwing aan het adres van
de werkenden om geen loonsver-
hoging te eisen - anders dreigen
zij vervangen te worden.
Een land waar je mekaar
moet beconcurreren voor

Postbezorgers hebben jarenlang
te maken met de voortdurende
bekorting van de looptijden, ter-
wijl er steeds meer taken bij zijn
gekomen. Vooral sinds de invoe-
ring van de combibundel – die
ten koste gaat van het werk en
de banen van de voorbereiders
– is het werk alleen maar zwaar-
der geworden. Een verwachte
volumedaling wordt door PostNL
een jaar van te voren al ingecal-
culeerd. Maar dit jaar is de post
van Sandd erbij gekomen –

30% volume stijging.
In 2018 zijn er stakin-
gen doorgevoerd tegen
de combibundel, tegen
verlies van banen van
voorbereiders. Postbe-
zorgers willen ook een
passende beloning voor
de uitbreiding van hun
takenpakket.

Extra werk moet
extra betaald
worden

De functieomschrijving van de
postbezorger moest in de CAO-
onderhandelingen een belang-
rijk punt zijn. Erkenning van de
uitbreiding en verzwaring van
het werk was ook het argument
voor een behoorlijke verhoging
van de lonen. In de bijlage twee
bij de postbezorgers-CAO staat
de ‘Beschrijving van werkzaam-
heden van de postbezorger’,
hierin is de taak van de postbe-
zorger ‘scherp begrensd
en vastgelegd’.

‘Actualisatie’

postbezorgers
CAO
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