steun
prijs
€ 0,20
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Grote CAO:

één staan. Een collega zegt bijvoorbeeld: “Loonsverhoging? Er moet 20
procent bij…” Een andere werker: “Doe
mij maar inflatiecorrectie, als bij mij de
toeslag onregelmatige tijden (Tot) eraf
gaat heb ik ook maar
11,50
per
uur,
daarom werk ik ’s
nachts.” Een jongere
collega: “14 euro zou het wel aantrekkelijker maken.”

Hoger loon en
koopkracht
met stip op één
Bij het uitdelen van Post in beweging in de vroege ochtend horen
we van de werkers bij het sorteercentrum brieven van PostNL in
Amsterdam wat er speelt en wat
ze belangrijk vinden voor de
nieuwe grote CAO PostNL. De
oude liep af op 31 maart 2022.
Graag horen we jullie opmerkingen als we de Post in beweging
uitdelen.

Vorig keer hoorden we dat collega’s geld te kort komen om op het
werk te komen - tot wel 90 euro
per maand. Nu horen we: “Je
schrikt je kapot bij de pomp. De
reiskosten lopen te veel op.”

Hogere lonen

Meer vaste collega’s

Het is duidelijk dat hogere lonen
en meer koopkracht met stip op

De werkdruk door een te- Vervolg
op
kort aan mensen is de blz.
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Reiskosten

Vervolg Grote CAO - Hoger loon en koopkracht met stip op 1
meesten een doorn in het oog.
Twee collega’s van de afdeling
HSM (huisnummer sorteermachine): “De situatie op de afdeling
is k… Te weinig mensen. Er is veel
geld tegenaan gesmeten om deze
machine te updaten, maar ze zijn
slechter dan voorheen. Lopen vaker vast, maar volgens de leiding
is er minder reject.” Een andere
collega voegt hier aan toe: “bij ons
zijn ook te weinig mensen.”
Een collega van de afdeling
Handsorteren: “Er is een regeling voor het maximaal aantal
uren in de nacht, maar die wordt
ontdoken, want ze tellen
als nachtdienst alleen de
uren vanaf 24 uur.”

zijn nodig, een echte loonsverhoging en ook zaken zoals een behoorlijke reiskosten vergoeding.
Oudere collega’s verdienen betere
regelingen, jongere collega’s verdienen vaste banen met genoeg
uren en een fatsoenlijk loon. Het
minimumloon moet naar 14 euro
per uur.
Maar om PostNL tot serieuze verbeteringen te bewegen, ten koste
van de winst, zullen post- en pakketwerkers gezamenlijk en landelijk het strijdbare vakbondswerk
ter hand moeten nemen.

Actie

Een
andere
collega
vindt: “we moeten echt
staken, niet zoals eerder
toen, dat je buiten aan
de poort staakt en dat
mensen binnen werken,
maar allemaal.”
Serieuze verbeteringen
Neem een gratis abonnement
op de
digitale uitgave van
Post in Beweging
Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis
digitaal abo PIB
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Lees dagelijks
Rode Morgen nieuws
op www.rodemorgen.nl

PostNL CAO
postwerkers zijn
gewaarschuwd!
Tekort aan mensen speelt niet alleen bij de postbezorging, ook bij
de vestigingen met collega’s in de
voorbereiding en sorteercentra’s
wordt al jaren de eis ‘meer collega’s erbij met vaste contracten’
gesteld om iets aan de grote
werkdruk te doen. Met name in de
postbezorging speelt ook het grote
verloop van mensen, de reorganisaties vanwege NRP2 (nieuwe
route van de post-deel 2) en verdere verzwaring van het werk tegen - steeds - een minimum loontje. Postwerkers hebben daarom
niet voor niets acties gevoerd voor
een minimumloon van € 14,- per
uur.
De nieuwe postbezorgers CAO (pb
CAO), die is goedgekeurd door
een meerderheid van de vakbondsleden, wordt door PostNL
breed uitgemeten: ‘ruim 8% erbij’.
Maar met de 4% per januari 2022
(4% op een uurloon van € 11,- is
€ 0,44 per uur bruto erbij) en dan
4% pas per januari 2023, kom je
nu te kort voor je levensonderhoud, laat staan als je een auto
nodig hebt om naar je werk te ko-

men – dan kom je
sinds januari tientallen euro’s per maand
te kort. Voor de
PostNL CAO zal de
reiskostenvergoeding naast prijscompensatie en loonsverhoging, een belangrijk strijdpunt
moeten worden.

Postbezorgers CAO:
avondbezorging wordt er in
gerommeld
Behalve de loonsverhoging bij
deze CAO, waaraan je te kort
komt, blijkt dat de onderhandelaars er een ‘pilot’ voor avondbezorging in gerommeld hebben.
Dus meer flexibilisering van de bezorgtijden bij de post en het tegenovergestelde van een fatsoenlijk loon voor postwerkers. Een
ideetje van PostNL om iets aan de
onderbezetting te doen, ze denken
scholieren en studenten in te kunnen schakelen om post te bezorgen van 17.00 tot 20.00.
Bob van Ierland heeft het mis
De vrij nieuwe directeur van Mail
PostNL heeft een nogal onkritische
journalist getroffen bij het interview in het AD van 11 juni. Bob
van Ierland wordt niet tegengesproken als hij beweert ‘onze
jeugdlonen zijn euro’s hoger
dan het minimumjeugdloon’. Vervolg
op
Hij ziet koeriers van flitsbeblz. 4
zorgers als doelgroep, die
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Vervolg PostNL CA) - postwerkers zijn gewaarschuwd
wel op deze nieuwe tijdstippen bij
de post willen werken.
Als je als postbezorger begint, val
je het eerste jaar in trede nul en
dat is gelijk aan het WML (wettelijk minimum loon), de jeugdschalen zijn niet afgeschaft bij PostNL.
Dat betekent dat je met 18 jaar
50% van het volwassen loon
krijgt, voor hetzelfde werk – hoe
onrechtvaardig ook. Dat is per 1
januari (50% van) € 10,71 per uur
in de nieuwe pb CAO, iets meer
dan het WML per januari. Per 1 juli
is het verschil met het WML € 0,04
per uur, bij 18 jaar is het dan €
0,02 bruto per uur meer dan het
WML (het WML wordt twee keer
per jaar aangepast, de pb CAO alleen per januari).
Op z’n zachtst gezegd is de uit-

spraak van Bob van Ierland dat
een startende 18-jarige postbezorger bij PostNL € 10,44 per uur
verdient, misleidend.
Voorbereiden op
serieuze vakbondsstrijd
De gang van zaken bij het tot
stand komen van de postbezorgers CAO laat zien, dat postwerkers zelf zich tijdig moeten bemoeien met wat er zich aan de onderhandelingstafel af gaat spelen.
Met collega’s onderling bespreken
wat er nodig is aan loonsverhoging
inclusief prijscompensatie èn reiskostenvergoeding. En onderling
organiseren dat bij zoveel mogelijk collega’s bekend wordt waarvoor gestreden moet worden.

‘PostNL komt 1300
postbezorgers te kort’
maar minimumloon is
teveel gevraagd
Het AD publiceerde 11 juni een
noodkreet van de verse directeur Mail Nederland, dat het bedrijf met man en macht op zoek
is naar nieuwe postbodes - volgens zeggen gaat hij zelf iedere
donderdag de wijk in. Hij be4

klaagt zich over dalende inkomsten bij PostNL Mail en € 14,00
per uur voor de postbezorgster
en -bezorger zou te grote consequenties hebben voor de postzegelprijs. Zijn salaris van zeker
vele tonnen (de hoogste baas

CEO mevrouw Verhagen heeft
ongeveer € 1,25 miljoen per
jaar als inkomen – bron: beursgenoten.nl) heeft geen invloed
op de postzegelprijs?
Winst stapelen
Het is niet dat
PostNL geld tekort
komt, er is feitelijk
geld teveel in kas: €
250 miljoen wordt
sinds maart dit jaar
besteed aan het inkopen van eigen
aandelen. In geld is
het dividend voor
aandeelhouders in
2021 1,5 keer het
dividend over 2020.
Daarnaast is de directie bezig
met miljoeneninvesteringen in
digitale transformatie en het

doorvoeren van kostenbesparingen. Dat wil zeggen met alleen
maar meer rendement uit de
postwerkers te persen.
Zou van dit moment van tekort
aan mensen in heel Nederland
nou niet eens gebruik gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld de vaste
baan weer in ere te
herstellen? Dat zou
ook jongeren wat
meer
zekerheid
kunnen bieden. De
middelen om de
mensen een vaste
baan en een inkomen zonder armoede te geven –
die middelen zijn aanwezig, ze
zitten alleen in de verkeerde
zakken.

Elke
postbaan
een
vaste baan!
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Steun Post in Beweging
Iedere maand brengen we Post
in Beweging uit. Een paar honderd postwerkers in heel Nederland hebben een gratis digitaal
abonnement. De papieren uitgave wordt vanwege de coronamaatregelen wat beperkter verspreid, maar inmiddels wel weer
maandelijks uitgedeeld.
Post in Beweging steunt de postwerkers door dik en dun in hun

strijd voor de arbeiders belangen. En we weten dat veel collega’s ons een warm hart toedragen. 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 vermelding ‘bijdrage PiB’.

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

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
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Personeels
tekorten?
In de
aanval!
Op Schiphol leidt het personeelstekort tot enorme wachtrijen en het schrappen van
vluchten. De wilde staking van
het bagagepersoneel van KLM
zette extra druk op de ketel
om de arbeidsvoorwaarden te
verbeteren.
Zomertoeslag en
arbeidsmarkttoeslag
Bonden en Schiphol bereikten
een akkoord: het grondpersoneel krijgt in juni, juli en augustus een zomertoeslag van
5,25 euro per uur - in september gaat een arbeidsmarkttoeslag van 1,40 euro per uur
gelden. Deze toeslag eindigt
wel weer september volgend
jaar. Samen met wat andere
maatregelen kost het pakket
Schiphol 40 tot 50 miljoen
euro.
Zo hoopt Schiphol het personeel te binden en extra personeel te werven. Voor mensen

die vaak rond het minimumloon zitten (tien tot elf euro
per uur) zijn dat geen misselijke bedragen.
Tegelijk toont het voorbeeld
van Schiphol dat het kapitalisme aan de werkers geen
blijvende zekerheid en vooruitgang kan bieden. De zomertoeslag duurt precies drie
maanden en een jaar later
verdwijnt ook de arbeidsmarkttoeslag.
Natuurlijk
hoopt Schiphol dat dan de arbeidsmarkt weer wat ruimer
is, zodat weer misbruik gemaakt kan worden van de
oude vertrouwde rechteloze
inhuur.

Kom naar de
vergadering van
Post in Beweging
maandag
27 juni 2022
15.30 - 17.00 uur
Rode Morgen

Hembrugstraat 148
Amsterdam
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Wapens neer
lonen omhoog!
Vanaf 1 juli gaan de energieprijzen
weer fors omhoog. De gasrekening zal per jaar honderden euro’s
meer gaan kosten. Media en politici wijzen met de vinger naar Rusland, want we zouden daar geen
gas meer vandaan krijgen vanwege de oorlog. Het gekke is dat
het gas dat ergens anders vandaan komt dan ineens wel veel
duurder moet worden. De arbeiders in de gasindustrie hebben
niet een hoger loon gekregen door
de oorlog en werken voor een
hoeveelheid gas evenveel uren op
bijvoorbeeld een platform als
voorheen.
Door het gedeeltelijke wegvallen
van de concurrentie van Rusland
als aanbieder op de energiemarkt
beleven bedrijven als Shell, Total
en BP gouden tijden. Lekker makkelijk en leuk voor aandeelhou-

Rode Morgen
afdeling Amsterdam
Hembrugstraat 148
Amsterdam
Telefoon:
020-6206037
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ders, voor dezelfde moeite (nul
moeite) veel meer winst. Dat is
het fijnste voor een monopolist:
weinig concurrenten en iedereen
móet wel van hem kopen.
Maar het is nu juist die ontwikkeling van grote bedrijven tot steeds
grotere en machtigere monopolies
die de andere opslokken en de afzetmarkten afschermen om elkaar
te lijf te gaan, die uiteindelijk in de
vorm van oorlog eindigen die typerend is voor de kapitalistische
winsteconomie.
Nu zijn het de gasprijzen, maar
morgen is het voedsel onbetaalbaar - waar we onze laatste centen aan zullen spenderen, want
niemand kan zonder eten. De oplossing is niet harder werken voor
de baas, de oplossing is dat we de
vruchten van onze eigen arbeid
moeten veroveren. We moeten eisen dat de prijzen omlaag gaan en
laag blijven, niet alleen van de
energie maar van voedsel en wonen. Dat gebeurt alleen als de arbeiders en de werkende bevolking
zich massaal verzetten. De oplossing is niet meer oorlog. GEEN wapens meer naar Oekraïne, Rusland
weg uit Oekraïne, de lonen OMHOOG, de prijzen OMLAAG.

