
Bij hotel Ibis in Amsterdam zijn
30 schoonmakers op 15 juni van
het werk weg naar buiten gelo-
pen, een actie die moed vergt
want de intimidatie is enorm.
Vanwege het fysiek zware werk,
onbetaalde overuren, hoge werk-
druk en geen toeslag in het week-
end zijn collega’s in de hotelsector
eerder al in actie gekomen.
Schoonmakers uit andere bran-
ches die wel de toeslag krijgen
steunen hun collega’s. Zo gingen
zij ook samen op 1 mei in Am-
sterdam de straat op om – naast
de weekendtoeslag – de dag van
de arbeid 1 mei vrij te eisen - een
recht dat schoonmakers hebben
afgedwongen, maar dat niet toe-
gekend wordt in de hotels.
Die weekenden zijn juist het
zwaarst vanwege de drukte in de

hotels, zeker nu het seizoen weer
is begonnen. Een collega heeft 15
jaar schoongemaakt in hotels en
kan dat beamen: “Je moet de
bedden opmaken, de baden
schrobben, linnen wegbrengen,
stofzuigen en van alles en wat”.
En dat in 18 minuten, want dat is
de tijd die de schoonmakers krij-
gen per kamer. “Het wordt ons
heel moeilijk gemaakt”, zegt een
schoonmaakster daarover “en dat
accepteren we niet langer. We
gaan meer acties organiseren”.
Bij het organiseren van de acties
wordt er voor gezorgd dat colle-
ga’s iemand kunnen bellen wan-
neer ze na deelname aan een ac-
tie worden geïntimideerd. Er zijn
filmpjes gemaakt over de werk-
omstandigheden en die worden
via facebook verspreid.

De uitdelers van Post in Beweging
peilen bij het uitdelen van de Post
in Beweging bij het sorteercen-
trum brieven in Amsterdam wat
er leeft onder de sorteerders,
voorbereiders, chauffeurs - onder
het personeel. ‘Wat we moeten
hebben is meer mensen, meer
loon, meer reiskosten en minder
voor de aandeelhouders’, zegt een
postwerker. Sinds 31 maart 2022
is de grote CAO PostNL afgelopen,
de werkers, die hieronder vallen
zitten dus al bijna vier maanden
zonder CAO.

Drastische loonsverhoging

Een collega zegt: ‘We hadden al
lang een CAO moeten hebben. Ik
hoorde dat nu de onderhandelin-
gen over een nieuwe CAO over de
vakantieperiode heen worden ge-
tild. Kom maar eens met een bod,
want nu is er de kans dat er nog
meer mensen weglopen. Als men-
sen ergens anders twee à drie
euro meer verdienen, zijn ze weg.
Alles wordt duurder, de
boodschappen, energie,
benzine, enzovoorts. En het

‘Kleine vonkjes moeten
groter worden’

Meer loon, minder
werkdruk, meer mensen
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salaris wordt dat hoger? Nee, dus.
Als de inflatie acht à negen pro-
cent per jaar is, dan moet er een
looneis komen van tien procent
per jaar er bij. De lonen moeten
drastisch omhoog. De rijken wor-
den rijker en de armen armer.’
Een andere werker zegt: ‘De prij-
zen gaan tien procent omhoog en
je krijgt vijf procent, dan mis je
toch iets. Dan daalt je koopkracht
vijf procent. Een collega pleit voor
een loonsverhoging van tien pro-
cent, een ander voor 20 procent.’

Meer vaste banen

De sorteerders en voorbereiders
en chauffeurs vertellen keer op
keer dat de werkdruk erg hoog is.
Een collega van Handsorteren
zegt: ‘Men zei vijf jaar geleden,
dat het werk minder zou worden,
maar het wordt steeds meer’. 
Het aantal voltijdbanen bij PostNL
is gedaald van 33.827 mensen in
2011 naar ongeveer 22 duizend in
2022. Na Jumbo en het bedrijf AS
Watson heeft PostNL de meeste

vacatures. Daarna volgen Facili-
com, Rabobank en Action. Het
werk moet dus gedaan worden
met minder mensen. Er moeten
meer mensen bijkomen om de
werkdruk voor het personeel te
verlagen. Jonge collega’s moeten
vaste banen voor fatsoenlijke lo-
nen krijgen om zo een toekomst
op te kunnen bouwen.

Kleine vonkjes 
moeten groter worden

Werkers bij Schiphol staakten en
dwongen een zomerbonus af en
240 werkers bij Tate en Lyle in
Koog aan de Zaan haalden na
twee weken staken een structu-
rele loonsverhoging en automati-
sche prijscompensatie binnen.
Een collega merkt hierover op:
‘Deze kleine vonkjes moeten gro-
ter worden. Als PostNL straks
weer met een slecht bod komt
moeten we dat niet accepteren.
Dan moeten ook wij in actie ko-
men. Wat hebben we te verlie-
zen?’
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Neem een gratis abonnement
op de 

digitale uitgave van 
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Mail: pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis 

digitaal abo PIB

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Leven in
plaats van
overleven
Schoonmakers doen onmisbaar
werk. Daar is iedereen het wel
over eens. De werkomstandig-
heden zijn vaak slecht, er moet
’s morgens heel vroeg gewerkt
worden of heel laat, of allebei.
Door opjaagsystemen is de
werkdruk hoog, voor een
schoonmaakklus is altijd te wei-
nig tijd ingepland. Het grootste
deel van de onmisbare schoon-
makers leeft jaren in armoede.
De lonen gaan in de schoon-
maak gaan dit jaar met 3,5%
omhoog, bij een uurloon van
pakweg elf of twaalf euro is dat
een paar dubbeltjes per uur.
Maar de prijzen gaan met 10%
omhoog. Ondanks het harde
werken en de armoede gaan
schoonmakers enorm achteruit
in koopkracht. Daarom eisen ze
automatische prijscompensatie
en 14 euro minimumloon NU!

Onmisbare werkers in alle
sectoren – actie nodig 
voor automatische
prijscompensatie

Zoals collega’s in de schoon-
maak zijn ook postwerkers,
mensen in de zorg en talloze

andere sectoren onmisbaar. Nu
de prijzen omhoog schieten en
de energierekening niet meer te
betalen is, wordt het tijd voor
meer organisatie en gezamen-
lijke actie. Het is goed om als
sector gezamenlijk in actie te
komen, zodat je elkaar kunt
steunen. Mensen willen ook de
straat op en gezamenlijk sta-
ken.
Die boot wordt teveel af gehou-
den. Collega’s zullen zelf het
strijdbare vakbondswerk op
moeten pakken. Onderling
overleggen over de eisen die nu
bijvoorbeeld bij de PostNL CAO
gesteld moeten worden. Elkaar
op de hoogte houden van de ac-
ties ook in andere sectoren, om
inspiratie uit te putten en een
voorbeeld aan te nemen!

Steun 
Post in Beweging
met een donatie
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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 wat beperkter ver-
spreid, maar inmiddels wel weer
maandelijks uitgedeeld.

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 over-
maken 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
Overal in Europa komen werkers
in beweging om hun koopkracht
te verdedigen. De havenarbeiders
in Duitsland, spoorwegwerkers in
Engeland en de werkers op het
vliegveld Charles de Gaulle in
Frankrijk. De postwerkers van het
Britse Crown Post Office zijn op
11 juli in staking gegaan voor 24
uur. De vakbond CWU had het

aanbod van een
loonsverhoging
van drie procent
plus een eenma-
lige uitkering van
500 pond (590
euro) afgewezen,

de inflatie ligt momenteel immers
op negen procent. Vijftienhon-
derd collega’s van ongeveer 100
vestigingen in grotere steden
staakten, de derde staking van
postbodes dit jaar. Vertegenwoor-
digers van de vakbond CWU
vinden het een kwestie van
respect dat werkers pas-
send worden betaald.
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Staken voor
loonsverhoging



De hoge inflatie kan niet
onbeantwoord blijven

In Nederland gingen de 240 wer-
kers bij Tate & Lyle in
Koog aan de Zaan
voorop. Onder de leus
‘een maand stil als jij
dat wil’ staakten ze
voor een automatische
prijscompensatie. Na
bijna twee weken sta-
ken stemden ze in met
een structurele loons-
verhoging, met een
eenmalige uitkering en
een automatische prijs-
compensatie met een
maximum. Niet volledig
de eisen binnenge-
haald, maar door strijd
veel meer binnenge-
haald dan het bedrijf
wilde betalen.

Niets doen is 
koopkracht inleveren

Inflatie is diefstal, je kan de aan-
slag op je koopkracht niet willoos
over je heen laten komen. In
plaats van van de werkers te ei-
sen dat ze niet reageren op de
stijging van de prijzen, kunnen
die ‘deskundigen’ beter van Shell,
Albert Heijn, Eneco en al die an-
dere grote bedrijven eisen dat de
prijzen niet omhoog gaan.
Die geluiden horen we niet, Rutte
vond het aan banden leggen van

de energieprijzen geen goed idee.
Hij verlaagde de accijns op ben-
zine, diesel en LPG - maar de olie-
reuzen reageerden direct met een

verhoging van de prijzen en
daarom was het meer een subsi-
die voor Shell, BP en Total dan
een tegemoetkoming voor de au-
tomobilist.
Voor mensen die van loon moe-
ten leven ligt de zaak toch eigen-
lijk heel simpel: als je je koop-
kracht wil behouden, dan zul je in
beweging moeten komen. Allerlei
wijsneuzen die er zelf warmpjes
bijzitten kunnen roepen dat je
daarmee de economie in een cri-
sis stort, maar het is de enige
manier om de crisis in jouw por-
temonnee te bestrijden.

Post in Beweging praat met twee
chauffeurs werkzaam bij PostNL
over de hoge werkdruk. Een
chauffeur zegt ons bij het uitde-
len van de PiB bij de poort van
het sorteercentrum brieven in
Amsterdam: ‘Je werkt je constant
in het zweet, 70 ritten - er wordt
geen rekening mee gehouden. ’t
Is alleen maar draaien, draaien,
vandaag of morgen ontploft het.’

Werkdruk steeds hoger

‘Ze voeren de druk steeds meer
op. Het is een grote klerezooi. Het
lijkt de leiding niet te interesse-
ren. Het ziektepercentage is nog
steeds hoog. Men luistert niet,
men doet maar wat. Het houdt op

een geven moment op. De werk-
druk wordt eigenlijk elke keer ho-
ger. Mensen gaan weg, het werk
is niet voldoende betaald, is niet
aantrekkelijk. 

Minder ritten

Er moeten minder ritten komen
voor de chauffeurs, het werk
moet goed verdeeld worden en
goed gepland. En er moet vol-
doende tijd zijn voor pauzes, dat
moet op een normale manier ge-
regeld zijn. Niet dat je bij de
dienst van elf uur maar 20 minu-
ten hebt, terwijl je recht hebt op
een uur pauze. Of dat de pauze is
ingepland, terwijl je tegelijkertijd
een rit moet doen.’
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De hoge inflatie kan niet
onbeantwoord blijven

In Nederland gingen de 240 wer-
kers bij Tate & Lyle in
Koog aan de Zaan
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‘een maand stil als jij
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zine, diesel en LPG - maar de olie-
reuzen reageerden direct met een

verhoging van de prijzen en
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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 wat beperkter ver-
spreid, maar inmiddels wel weer
maandelijks uitgedeeld.

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 over-
maken 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
Overal in Europa komen werkers
in beweging om hun koopkracht
te verdedigen. De havenarbeiders
in Duitsland, spoorwegwerkers in
Engeland en de werkers op het
vliegveld Charles de Gaulle in
Frankrijk. De postwerkers van het
Britse Crown Post Office zijn op
11 juli in staking gegaan voor 24
uur. De vakbond CWU had het

aanbod van een
loonsverhoging
van drie procent
plus een eenma-
lige uitkering van
500 pond (590
euro) afgewezen,

de inflatie ligt momenteel immers
op negen procent. Vijftienhon-
derd collega’s van ongeveer 100
vestigingen in grotere steden
staakten, de derde staking van
postbodes dit jaar. Vertegenwoor-
digers van de vakbond CWU
vinden het een kwestie van
respect dat werkers pas-
send worden betaald.
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salaris wordt dat hoger? Nee, dus.
Als de inflatie acht à negen pro-
cent per jaar is, dan moet er een
looneis komen van tien procent
per jaar er bij. De lonen moeten
drastisch omhoog. De rijken wor-
den rijker en de armen armer.’
Een andere werker zegt: ‘De prij-
zen gaan tien procent omhoog en
je krijgt vijf procent, dan mis je
toch iets. Dan daalt je koopkracht
vijf procent. Een collega pleit voor
een loonsverhoging van tien pro-
cent, een ander voor 20 procent.’

Meer vaste banen

De sorteerders en voorbereiders
en chauffeurs vertellen keer op
keer dat de werkdruk erg hoog is.
Een collega van Handsorteren
zegt: ‘Men zei vijf jaar geleden,
dat het werk minder zou worden,
maar het wordt steeds meer’. 
Het aantal voltijdbanen bij PostNL
is gedaald van 33.827 mensen in
2011 naar ongeveer 22 duizend in
2022. Na Jumbo en het bedrijf AS
Watson heeft PostNL de meeste

vacatures. Daarna volgen Facili-
com, Rabobank en Action. Het
werk moet dus gedaan worden
met minder mensen. Er moeten
meer mensen bijkomen om de
werkdruk voor het personeel te
verlagen. Jonge collega’s moeten
vaste banen voor fatsoenlijke lo-
nen krijgen om zo een toekomst
op te kunnen bouwen.

Kleine vonkjes 
moeten groter worden

Werkers bij Schiphol staakten en
dwongen een zomerbonus af en
240 werkers bij Tate en Lyle in
Koog aan de Zaan haalden na
twee weken staken een structu-
rele loonsverhoging en automati-
sche prijscompensatie binnen.
Een collega merkt hierover op:
‘Deze kleine vonkjes moeten gro-
ter worden. Als PostNL straks
weer met een slecht bod komt
moeten we dat niet accepteren.
Dan moeten ook wij in actie ko-
men. Wat hebben we te verlie-
zen?’
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overleven
Schoonmakers doen onmisbaar
werk. Daar is iedereen het wel
over eens. De werkomstandig-
heden zijn vaak slecht, er moet
’s morgens heel vroeg gewerkt
worden of heel laat, of allebei.
Door opjaagsystemen is de
werkdruk hoog, voor een
schoonmaakklus is altijd te wei-
nig tijd ingepland. Het grootste
deel van de onmisbare schoon-
makers leeft jaren in armoede.
De lonen gaan in de schoon-
maak gaan dit jaar met 3,5%
omhoog, bij een uurloon van
pakweg elf of twaalf euro is dat
een paar dubbeltjes per uur.
Maar de prijzen gaan met 10%
omhoog. Ondanks het harde
werken en de armoede gaan
schoonmakers enorm achteruit
in koopkracht. Daarom eisen ze
automatische prijscompensatie
en 14 euro minimumloon NU!

Onmisbare werkers in alle
sectoren – actie nodig 
voor automatische
prijscompensatie

Zoals collega’s in de schoon-
maak zijn ook postwerkers,
mensen in de zorg en talloze

andere sectoren onmisbaar. Nu
de prijzen omhoog schieten en
de energierekening niet meer te
betalen is, wordt het tijd voor
meer organisatie en gezamen-
lijke actie. Het is goed om als
sector gezamenlijk in actie te
komen, zodat je elkaar kunt
steunen. Mensen willen ook de
straat op en gezamenlijk sta-
ken.
Die boot wordt teveel af gehou-
den. Collega’s zullen zelf het
strijdbare vakbondswerk op
moeten pakken. Onderling
overleggen over de eisen die nu
bijvoorbeeld bij de PostNL CAO
gesteld moeten worden. Elkaar
op de hoogte houden van de ac-
ties ook in andere sectoren, om
inspiratie uit te putten en een
voorbeeld aan te nemen!
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Bij hotel Ibis in Amsterdam zijn
30 schoonmakers op 15 juni van
het werk weg naar buiten gelo-
pen, een actie die moed vergt
want de intimidatie is enorm.
Vanwege het fysiek zware werk,
onbetaalde overuren, hoge werk-
druk en geen toeslag in het week-
end zijn collega’s in de hotelsector
eerder al in actie gekomen.
Schoonmakers uit andere bran-
ches die wel de toeslag krijgen
steunen hun collega’s. Zo gingen
zij ook samen op 1 mei in Am-
sterdam de straat op om – naast
de weekendtoeslag – de dag van
de arbeid 1 mei vrij te eisen - een
recht dat schoonmakers hebben
afgedwongen, maar dat niet toe-
gekend wordt in de hotels.
Die weekenden zijn juist het
zwaarst vanwege de drukte in de

hotels, zeker nu het seizoen weer
is begonnen. Een collega heeft 15
jaar schoongemaakt in hotels en
kan dat beamen: “Je moet de
bedden opmaken, de baden
schrobben, linnen wegbrengen,
stofzuigen en van alles en wat”.
En dat in 18 minuten, want dat is
de tijd die de schoonmakers krij-
gen per kamer. “Het wordt ons
heel moeilijk gemaakt”, zegt een
schoonmaakster daarover “en dat
accepteren we niet langer. We
gaan meer acties organiseren”.
Bij het organiseren van de acties
wordt er voor gezorgd dat colle-
ga’s iemand kunnen bellen wan-
neer ze na deelname aan een ac-
tie worden geïntimideerd. Er zijn
filmpjes gemaakt over de werk-
omstandigheden en die worden
via facebook verspreid.

De uitdelers van Post in Beweging
peilen bij het uitdelen van de Post
in Beweging bij het sorteercen-
trum brieven in Amsterdam wat
er leeft onder de sorteerders,
voorbereiders, chauffeurs - onder
het personeel. ‘Wat we moeten
hebben is meer mensen, meer
loon, meer reiskosten en minder
voor de aandeelhouders’, zegt een
postwerker. Sinds 31 maart 2022
is de grote CAO PostNL afgelopen,
de werkers, die hieronder vallen
zitten dus al bijna vier maanden
zonder CAO.

Drastische loonsverhoging

Een collega zegt: ‘We hadden al
lang een CAO moeten hebben. Ik
hoorde dat nu de onderhandelin-
gen over een nieuwe CAO over de
vakantieperiode heen worden ge-
tild. Kom maar eens met een bod,
want nu is er de kans dat er nog
meer mensen weglopen. Als men-
sen ergens anders twee à drie
euro meer verdienen, zijn ze weg.
Alles wordt duurder, de
boodschappen, energie,
benzine, enzovoorts. En het

‘Kleine vonkjes moeten
groter worden’

Meer loon, minder
werkdruk, meer mensen
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steun
prijs

€ 0,20

Vervolg
op

blz. 2

Dag van de Schoonmaak

hotelschoonmakers 
in actie eisen

weekendtoeslag op

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148 
Amsterdam
Telefoon: 

020-6206037


