Weblog Edith Snoey
11.000 ontslagen bij TNT
2 juli 2009
Zodra ik vanmorgen aankwam op kantoor bereikte het slechte nieuws me dat TNT 11.000 mensen
gaat ontslaan. Dit was op zich geen nieuws, want TNT had dit al eerder geroepen, alleen over de
timing zijn wij als bond op zijn zachtst gezegd erg verbaasd.
Zodra ik vanmorgen aankwam op kantoor bereikte het nieuws me dat TNT 11.000 mensen gaat
ontslaan. Dit was op zich geen nieuws, want TNT had dit al eerder geroepen, alleen over de timing
zijn wij als bond op zijn zachtst gezegd erg verbaasd.
ABVAKABO FNV heeft onlangs namelijk met de andere bonden in de postsector een onderzoek
uitgezet om met alternatieven voor de groots aangekondigde reorganisatie te kunnen komen, nadat
de meerderheid van de leden tegen het principe akkoord had gestemd. TNT heeft zelfs
medewerking aan dat onderzoek verleend, waardoor wij in de veronderstelling waren dat zij tot
september, als de resultaten bekend zijn, geen acties zouden ondernemen.
Maar het tegendeel blijkt waar. Schandalig als het is, heeft TNT besloten de resultaten van dat
onderzoek niet af te wachten en via een personeelskrantje vanmorgen de medewerkers laten weten
dat hun baan mogelijk op de tocht staat. Om wie het precies gaat en om welke functies is zelfs nog
niet bekend. Lekker om dit zo vlak voor je vakantie te horen te krijgen….
Mijn collega Peter Wiechmann, die de onderhandelingen voert, heeft vandaag de hele dag in
overleg gezeten met de andere bonden om te bepalen welke koers we nu gaan varen om de belangen
van onze leden het beste te kunnen behartigen. Want naast de mededeling dat er 11.000 mensen
gedwongen ontslagen worden (de helft van het aantal functies wordt geschapt), is ook bekend
gemaakt dat de functie van postbode, zoals we die kennen, komt te vervallen en wordt vervangen
door de functie van postbezorger. Als postbezorger heb je geen contact meer met collega’s en gaan
de arbeidsvoorwaarden flink achteruit. Veel fulltime banen komen hiermee te vervallen.
Voorlopig hebben de bonden afgesproken het gezamenlijke onderzoek door te zetten en eerst de
resultaten daarvan af te wachten. Uiteraard zullen wij ons de aankomende tijd met 200% inzetten
om ons hard te maken voor onze leden bij TNT.
292 reacties

Reacties

Mendian
3 december 2009, 6:54
@Ministry of Fobia - I am not working for TNT but friends of mine. And I know that they got
warned from their teamleader that the TNT lawyers are busy with some investigations about their
postings on the web (reddepostbode, hyves).
To find out who is b

Wie het weet mag het zeggen
23 november 2009, 18:03
Waarom geeft TNT eigenlijk 10 miljoen per jaar aan World Food Programme ontwikkelingshulp?
We betalen als Nederlandse belastingbetalertoch al zoveel procent aan ontwikkelingshulp. Waarom
moet een bedrijf als TNT, dat in zwaar weer zit zoals het zelf zegt, dan nog eens de eigen postbodes
uitbuiten en ziekmaken om kindertjes in Afrika beter te maken?
Kan iemand van de sinterklazen van TNT mij dat eens uitleggen?
Is WFP niet eerder iets voor KNP, Lanschot, Philips of ING?
Want het jeukt op deze manier behoorlijk om de boel plat te leggen tijdens kerst.

groningen zegt:
22 november 2009, 22:03
na inventarisatie stemmen we massaal voor keuze 2
als blijkt dat de bonden zeggen dat uitslag 1 is , weten we dat mobility haar werk goed moet doen
onder ons ,,23000,,zit wel ergens een nieuwe vakbondsleider
kom mensen , laat van je horen !!!!!!!!!!

Albert
22 november 2009, 20:20
Kun je nagaan wat je aan de bonden hebt als hier de WOORD-voerdster al niet uit haar woorden
kan komen.. of zou ze het niet eens proberen om hier eens een fatsoenlijk antwoord te geven??
Simpele vraag als wat de grote nieuwe "BV-truc" kan inhouden wordt ook gewoon onbeantwoord
gelaten..
GROTE SCHANDE!!!!

Waar is Edith Staal?
22 november 2009, 19:22
Als TNT afgelopen jaren al die leugen-blaadjes en propaganda-brieven achterwege had gelaten,
hadden ze de verwerkings- en vervoerskosten ervan kunnen besparen en met dat geld de tv-gidsen,
bol.com en Veronica binnenboord kunnen houden.
Ik vind dit echt belachelijk hoe TNT opereert. EEN BLAMAGE !!!! Ze zetten AL hun peilen op
massa-ontslag, zonder de risico's van dat gedrag in te schatten.
Laten wij hen voor zijn en de boel platgooien, en als de bonden dat niet durven, wij zelf allen vanaf
week 50 t/m week 1 iedereen ziekmelden.

BLOD
22 november 2009, 16:00
we moeten als postbode maar eens gaan terugpesten, of proberen om met zijn allen de hele bv
productie failliet te laten gaan, anders doen de hoge heren het wel voor ons,mobility kon trouwens
niks voor me doen...ze wisten niet wat ze met me aanmoesten, dat zegt meer over de
machteloosheid van hun dan over de kwaliteiten die ik heb.

bert vermeulen
22 november 2009, 15:20
Buiten postbodes pesten hebben de heer Koorstra & Bakker nog een grote hobby
website's hacken en platleggen.
Maar alles komt zoals altyd wel weer goed..
ik weet nog wel een goede actie laten we maandag allemaal (23000) ons aanmelden bij mobility en
dat we geholpen willen worden naar een andere baan.
Dan hebben wij ons plicht gedaan om het probleem op te lossen maar niet gelukt natuurlijk tja dan
kan ons dat niet worden aangerekend meer als ons best kunnen we niet doen.
En wie weet vinden we nog wel wat anders wie wil er nou nog blijven bij Tnt. dikke zak poen
andere baan wat wil je nog meer.
Bert vermeulen

arjan
22 november 2009, 14:52
de hele SP site is overbelast, of ligt eruit........sabotage? straks ligt de site van de abva kabo er ook
uit....................

Bart van Donselaar
22 november 2009, 14:31
Volgens mij ligt de hele SP-site eruit.

b.bekers
22 november 2009, 14:14
ook ik krijg de site van red de postbode niet meer te pakken,ook geprobeerd via site van de sp,die
pakt hij ook niet!!!!!!!!!!!!!!
maffia praktijken?groetjes postbode uit nijmegen rosenburgweg

Reacties
effe n vraagje
22 november 2009, 13:28
Mensen, www.reddepostbode.nl komt op mijn pc nietmeer door. 5 pogingen gedaan vanmorgen.
Andere sites doen het wel gewoon.
Uit de lucht gehaald? Of ben ik paranoia aan het worden.
Doet ie het bij jullie wel?

fromhell
22 november 2009, 0:21
de truc met het nieuwe bv tje is uitgekomen...........kijken wat er nog meer uit de hoge hoed getoverd
wordt door TNT ............Hans Klok is er niks bij.
heb het werkblad vandaag ook nog even doorgekeken............het is ook nog een speciale
editie...........mobilty werkt. nou die werken zeker..................................aangezien ik een ultrahoog
rangnummer heb, joepie werk ik later zo bij een nieuwe baas, hoop dat het eenn beter bedrijf is dan
TNT.....wel minder verdienenn natuurlijk, maar dat maakt niet uit toch?TNT Pilatus heeft de
handen schoon,weer een'' zuiver'' geweten , in mijn plaats komt een zielig huisvrouwtje of een
student.

666
21 november 2009, 23:15
tja de geschiedenis herhaalt zich van 60 jaar geleden............de bonden van nu cnc enz kun je
vergelijken met de partijen van toen, moet ik namen van partijen noemen? nou daar gaat ie
dan........nsb, cpn, nsdap

henk
21 november 2009, 20:09
zo de mes staat al in ons rug en sinds de tnt productie een bv is ligt er nu een bijl op ons nek, bond
toon je ballen na de kerst gaat de bijl vallen en je ben je baan en je oprot premie kwijt ,geweldig die
bonden (fnv/bvvp/cnv ,daar ga je nek en baan 40jaar dienst bij ptt/tpg/tnt.bedankt bonden.

Pluk
21 november 2009, 19:38
Kan de bond uitleggen wat de betekenis is van de nieuwe BV. Betekent dit werkelijk
dat Produktie B.V. zijn medewerkers makkelijker zonder ontslagvergoedingen kan ontslaan. We
weten allemaal dat briefpost nauwelijks of geen winst maakt.
Hoe zit dit???????? Ben al 41 jaar in dienst. Kunnen ze mij nu zonder een rugzak de deur
uitwerken. Gaarne uitleg.
gr. pluk

Boertien
21 november 2009, 19:18
Dit bedrijf is 100% groot gemaakt door de postbodes in nederland. Dit bedrijf wordt 100% kapot
gemaakt door de regering en directie van TNT Post.
Aan alle collega's, meld jullie allemaal ziek met de kerst, vanaf week 50. Dit is jullie laatste kans.
Laat ze maar eens voelen en dan komen we zeker in de media.
@Arjan: Ook ik ga Wilders stemmen. Of je nou kapot gaat aan xenofobie of kapotte knie?n bij
TNT, dan maakt vanaf nu geen donder meer uit. Ik heb TNT reeds aangescheten bij Wilders
omtrent de 10 miljoen die TNT jaarlijks uitgeveeft aan World Food programma, waarbij een
leeuwendeel aan vrachtwagens ook nogeens met chauffeur en al wordt beroofd door vijandige
karavanen.
Gister op het nieuws: Allochtonen die terug emigreren naar Turkije/Marokko krijgen voor 't leven
een bijstand-uitkering, in hun land waar de levenskosten way lager liggen als hier, en er massaal
eigen huizen kopen. Worden die mensen ook de hele dag de keel uitgehangen van "je mag niet
praten, je mag niet naar het toilet, je mag geen koffie drinken", zoals bij TNT Productie BV. Nou
dan !! Stem 2.

arjan
21 november 2009, 17:55
stem allemaal op de party van Geert Wilders en alles komt goed
het mooiste is dat onze ontslagaanvraag ook door SANDD bij ons in de brievvenbus wordt besteld,
over ironie gesproken

POST OORLOG BEGONNEN
21 november 2009, 17:19
BRANDBRIEF VOOR ALLEN:
Vandaag kreeg ik 2 bedelbrieven in de bus, BEZORGD DOOR DHL, van Astma Stichting en
Stichting Kinderhulp. Ik houd alles bij, dit was reeds de 142e bedelbrief dit jaar BEZORGD DOOR
EEN CONCURRENT,
Postbodes van TNT, willen jullie de kans op behoud van je post-baan aanzienlijk vergroten, stuur
dan alle onzin-post besteld door concurrenten retour, met als opschrift:
*****
RETOUR AFZENDER. Enkel door TNT laten bezorgen. Ik wil best geven, maar ik ben naaste
familie van een postbode en ik ga echt niet zijn failliet tekenen.
*****

Bedenk je namelijk dat bij TNT 54.000 mensen werken, en dat betreft dus zo'n 130.000 gezinsleden
en zo'n 800.000 ?? 1.500.000 naaste familie. Vraag dus al je familie alle post bezorgd door de
concurrent die ze terug KUNNEN sturen, terug te sturen. Zeg dit ook tegen je collega's op het werk.
Dit foefje is al eens bekendgemaakt, maar N?? is het menens, aangezien overheid, UWV etc hun
post bij de concurrent stallen. UWV etc is post die je niet terug kunt sturen omdat het belangrijk is,
maar bedelpost, reclame en bedrijfsblaadjes kunnen wij en onze 1.500.000 familieleden wel
degelijk terugsturen.
Zie het ook als de toestand bij de DSB bank, dat was ook de macht van de (sparende) burger die de
arrogantie van graaiers kon breken. Laten wij dan nu de post-oorlog beginnen.
@Gekke Henkie & Groningen: Ik vind het jammer dat TNT Productie het predikaat Koninklijk
nietmeer draagt. Koningshuis en TNT passen zo goed bij elkaar. De één bouwt zonder permissie
van de plaatselijke Afrikaanse bevolking een villa, de ander breidt onzin uit in het buitenland, en
berooit het eigen personeel.
Ik hoop dus dat het vanaf nu beter gaat, te beginnen met een staking waarna kabinet en de hele
Nederlandse bevolking wakker worden.

gekke Henkie
19 november 2009, 21:57
Titel koninklijk voeren:
Hare Majesteit de Koningin kan een bedrijf, vereniging of instelling het recht geven om het
predicaat Koninklijk te voeren. Om in aanmerking te komen, moet een organisatie:
een zeer belangrijke plaats innemen in het vakgebied
van landelijke betekenis zijn
(in principe) ten minste honderd jaar bestaan
In de regel onderscheidt de Koningin niet meer dan één organisatie per branche. Medische en
financi?le instellingen komen niet in aanmerking, evenals organisaties met een politieke en/of
religieuze doelstelling.
Om in Nederland in aanmerking te komen voor het predicaat Koninklijk kan een onderneming,
vereniging of instelling een verzoek indienen bij de burgemeester van de plaats van vestiging. Deze
zal vervolgens informatie verzamelen bij de Commissaris van de Koningin, ministeries en de
Kamer van Koophandel. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, dient de onderneming of
vereniging zich te verbinden aan de 'Bepalingen betreffende het predicaat Koninklijk'. De
belangrijkste verplichting is dat de gerechtigde alles na zal laten wat zijn reputatie zal schaden.
Daarnaast verplicht de onderneming of vereniging zich tot het zorgvuldig bewaren van de bij de
verlening uitgereikte documenten (het afschrift van de Koninklijke Beschikking, de oorkonde en het
exemplaar van deze bepalingen). Daar staat tegenover dat de onderneming of vereniging
'Koninklijk' mag toevoegen aan de naam van de organisatie en de Koninklijke Kroon of een
gestileerde versie in het logo mag opnemen.
Het predicaat wordt alleen toegekend bij een bijzonder jubileum (bijvoorbeeld bij het 100-, 125- of
150-jarig bestaan). De organisatie dient van onbesproken gedrag en financieel solide te zijn.
Een koninklijk predicaat wordt in principe voor 25 jaar toegekend, waarna bestendiging kan worden
aangevraagd. Het kan ook tussentijds worden ontnomen, al komt dat niet vaak voor. Koninklijke
Ahold NV is een onderneming die het risico liep het predicaat te moeten inleveren vanwege een

boekhoudschandaal. Op 24 juli 2006 heeft koningin Beatrix echter beslist dat Ahold het predicaat
Koninklijk mag behouden.
In juli 2005 verloor Vendex KBB het predicaat als gevolg van een overname door een
investeerders-consortium VDXK Acquisition BV.[2]
Wil ons koninklijk huis hier hun naam nog aan verbinden
In de kerker met het geboefte
De emmer is bij mij helemaal overgelopen
TIJD VOOR ACTIE
VIEZE ACHTERBAKSE CORRUPTE BENDE

groningen zegt :
19 november 2009, 21:40
Koninklijke word productie , Ook dat wordt ontnomen !!! , Waar zijn ze in Godsnaam mee bezig .
Tis weer ''40-''45 .
Tijd voor opstand !!!!!!!!!!!!!!!!!PLAT MET DIE VIJAND

Reacties

Mevr Bedonderd.
19 november 2009, 20:16
Kan iemand mij ook de link geven waar ik kan stemmen ???

Ano
19 november 2009, 19:55
Mensen die nog niet gestemd hebben, stem 2 !!!! Dan is de kans dat er een nieuwe CAO komt nihil.
En die nieuwe cao mag er NIET komen, anders is de nieuwe BV een feit, en vliegen we via een
failisements-fraude achtige truc er allemaal tegelijk uit, nog v?³?³r 2010.

Ano
19 november 2009, 19:38
Vakbondslid Dick van der Linden doet in De Telegraaf het addertje onder het gras van TNT uit de
doeken. Waar TNT in april (15% inleveren) nog beloofde tot 2015 niemand te ontslaan, stelt TNT
in het huidige voorstel (-3.5% ?? -12%, door Abvakabo een stap in de goede richting genoemd) dat
slechts tot 2012 niemand ontslagen wordt.
http://www.fnvov.nl/forum/index.php?topic=34377.0

Pr
19 november 2009, 17:30
Edith, vandaag een brif van TNT in de bus gehad dat afdeling Productie een apart bedrijf wordt dan
de rest van TNT. PostBODe wordt dus gescheiden van de bezorgers en zaterdagwerkers. Dat doen
ze zodat als er 7000 man uitmoeten, ze niet eerst de tijdelijke krachten hoeven uit te gooien. Zo
omzeilen ze het last-in-first-out van tijdelijken en vasten.
Graag uw reactie hierover, want ik vind het schandalig.

Roekie
24 november 2009, 18:03
De dagbladen en media lijken het helaas maar niet te snappen.
Het gaat ons helemaal niet om die -3%, -7% of +1.5%.
HET GAAT ONS EROM DAT WE ER OVER 3 JAAR OF 6 JAAR T?“CH UITMOETEN (resp
plan -3.5% inleveren concept CAO november en -15% inleveren concept CAO april).
Het heeft dus geen zin nog langer te zeveren over procentjes, want zolang TNT en overheid niet het
geduld hebben te wachten tot de laatste "oude" postbode met pensioen gaat en ons het leven zuur
maken, moet je niet verwonderlijk opkijken als ook WIJ POSTBODES de kont tegen de kribbe
flikkeren.

rambo
24 november 2009, 17:57
we kunnen nu tenminste een afscheidsfeestje organiseren in de Amsterdam Arena voor 5000 TNT
medewerkers,die het bedrijf gedwongen gaan verlaten, op de tribune zitten alle bobo's, het TNT
bestuur, het bestuur van de abva kabo , alle postbezorgers. de medewerkers van SANND, VSP,
SELECTMAIL DHL'

Roekie
24 november 2009, 17:39
Vorige week dat zoet-wee?Æge foldertje van FNV over de Protest Actie Bijeenkomst tegen 67jaar
pensioenleeftijd in de bus gehad. Ja als je alles met toeters en bellen inkleed met felle gele kleuren
en mooie lay-out, dan komen alleen de dorpsgekken naar zo'n manifestatie. Ik heb de beelden
gezien.....
Het wordt tijd voor een krachtige pr-afdeling bij Abvakabo, zoals in het begintijdperk van de
vakbond (zeg 1895 ??), toen men nog daadwerkelijk massaal op kwam dagen.
Waarom geen krijgshaftige folder met "als IEDER bakbondslid komt opdagen, is de hele verhoging
van 65 naar 67 steevast van de baan, dan kan de politiek er namelijk niet omheen". Want kijk, dan
komen de mensen ook massaal.
Dat foldertje zoals het nu was, was meer van "komt allen, het wordt ene leuke dag met muziek en
dans".
Wat betreft de 3-bonden, vind ik ook dat deze zich veel te gezapig opstellen tegen een TNT. De
macht van FNV, met 1 miljoen leden en top-advocaten, is vele malen groter als die van TNT. 1 keer
een flinke vuist maken en het hele TNT-bestuur kan de biezen pakken. Tijd voor een nieuwe

directie bij TNT, want ze maken er een DSB-achtig potje van. Dus FNV, weet wat je te doen staat,
in roerige tijden is het een komen en gaan van leden, maar........ 5000 gedwongen ontslagen betekent
ook 5000 leden minder.

Ano
25 november 2009, 19:49
Vandaag stond ik aan mijn eigen huis, aan mijn eigen voorgevel, mijn eigen ramen te lappen. Werd
ik door een stel malloten bedreigd dat dit HUN wijk was, en werd zowat van mijn ladder gereden.
Ben meteen naar de politie gegaan, overburen hebben het kenteken genoteerd.
In zo'n land leven wij !!
Hier wordt met 2 maten gemeten, en bij de postbezorging ook. Hard werken wordt nietmeer
gewaardeerd. SCHANDALIG !!

Ministry of Fobia
2 december 2009, 18:21
@Mendian: My postings fall within the social acceptance (maatschappelijke geaccepteerdheid, if
you will), so I don't fear this. Mendian, how can you prove you are not working for TNT, trying to
scare people with your mail. Trying to scare each other one

groningen zegt :
29 november 2009, 22:50
KUTZOOI
onze wraak zal zoet zijn
laat je nie aan de kant zetten mensen
kom voor ons op , wij allen zijn sterk genoeg om TNT aan te kunnen

Reacties

Mendian
28 november 2009, 10:50
Please be careful what you are writing - somehow TNT got to know who is behind some names and
some eemployees got warnings from their team leaders, some are also got a yellow card and they
were told that they will be fired next time they publissh anything....
Get an anonym email adress (hotmail, gmail), hide your IP adress
( http://tools.rosinstrument.com/howto.htm) and be careful with your real names and the place you
are working....

Peter Endschlag
26 november 2009, 19:22
Wij postbodes krijgen ze nou op de flikker van Bernard de Vries dat we geen keuze 1 stemden.
Maar wat was nou eigenlijk het verschil tussen keuze 1 en 2 ?
Tussen -2% en +1.5% zit weinig verschil, en beide keuzes deden ook nogal wazig over aantallen
(gedwongen) ontslagen. Keuze 1 was 1000 ?? 5000 man, keuze 2 was 1500 ?? 7000 man. Dus wat
was nou het verschil?
Ik zal je verklappen wat het verschil was. Bernard wilde chantabel dat wij voor keuze "wij laten ons
nog meer bezeiken als afgelopen jaren" zouden stemmen ipv voor de proteststem.

Ministry of fobia
5 december 2009, 19:02
@Mendian: I have a message for you, but I posted it at the new weblog of Edith Snoey. You can
reach this weblog by www.reddepostbode.nl , then click gastenboek and see above.
It's about McWorld, pollution, etc. Something for you.

Leon
21 oktober 2009, 15:01
Aan het aantal reacties te zien, is er echt harde actie nodig.
Maar om even bij het begin te beginnen,
Bij ons op het postkantoor, waar sinds kort 2 dorpen samen zitten, zitten zogezegd 5 "managers".
En waarvoor? Met 2 teamleiders kom je een heel eind!
Dit hebben we deze 3 weken al lang gezien, dus ik zou zeggen op z'n minst r 3 uit!
En dan het hoofdkantoor, daar worden meer dan 200 mailtjes naar elke vestiging gestuurd met
zinloze *** informatie die nergens over gaat: Over het aantal gecontroleerde brieven, de porten, ect,
ect.
Dit is natuurlijk leuk om te weten, maar dit word elke dag verzonden. In plaats van dat er eens per
week een mail de deur uit gaat met de statistieken, word er elke dag door 40 verschillende mensen
een hoop ONZIN gemaild, waar je volslagen gek van word!
Dan nog maar te zwijgen over het aantal niet uitbetaalde uren, de druk die er door het management
word uitgevoerd op de chauffeurs, met strikte tijden, en als je daar 1 seconde overheen zit, word je
bijna gelijk ontslagen.
BIJ DE POST WERKEN MENSEN AL ZO'N BEETJE 40 JAAR, DIE MENSEN KUNNEN NIKS
ANDERS MEER! HET IS HUN BROODWINNING! MAAR HET WORD VERZIEKT, EN NOG
ERGER VERKLOOT DOOR MENSEN DIE DENKEN DAT ZE ER VERSTAND VAN
HEBBEN!
Managers hebben managers nodig om zich zelf te laten managen, die managers hebben die ook
weer nodig!

De totaliteit aan postbodes is zo laag, en het aantal van managers is zo verrekt hoog, dat het
helemaal nergens meer over gaat!
Nogmaals: DIT IS VOOR MENSEN HUN BROODWINNING! Deze mensen willen gewoon met
PLEZIER naar het werk ZONDER STRESS, UITBUITING, VERNEDERING!
Wanneer gaat dit nou op iemand doordringen? Wij worden vleugellam gemaakt!
Alles wat je zegt wat "GOD" TNT niet goedkeurt, word bestraft!
WAAR IS HET BESEF VAN MENSEN DIE HIER WEL IETS AAN KUNNEN DOEN??????

John
21 oktober 2009, 14:35
Beste Edith, leg nu eens echt uit, wat doen jullie nog? En blijf jezelf niet verschuilen! Wat mij
betreft, en ik ben in principe tegen staken: plat de boel met de kerst. We hebben geen toekomst
meer, maar het laatste wat we kunnen doen is dan maar strijdend ten onder gaan! Ik vind het
betreurenswaardig dat de bonden WEER moeten kijken hoe het er voor staat met de intimidatie, niet
uitbetalen van uren, etc, etc, etc!! Iedereen weet hoe het er voor staat, maar jullie doen echt nada,
njet, niks!!. Merci daarvoor, daar heb je dan 30 jaar contributie voor betaald!!

frans
21 oktober 2009, 12:48
Er is zowaar lichte media aandacht " 21 oktober 2009
Postbodes krijgen de zak
Alle postbodes die een voltijd baan hebben bij TNT Post, verliezen hun baan in 2013. Dat meldt
RTV Oost. Volgens de regionale omroep is de postbodes dat afgelopen week in speciale
kantinebijeenkomsten meegedeeld. TNT Post verandert zijn werkwijze na 2013. De regionale
distributiecentra verdwijnen en de post wordt allemaal in het sorteercentrum in Zwolle gesorteerd.
Vanaf de afleverpunten in de wijk brengen goedkopere arbeidskrachten de post vervolgens rond. "
Een klein berichtje van RTV Oost en een bond die niet reageert
Het moet niet gekker worden .

Tom
21 oktober 2009, 12:08
Beste Edith,
ik wil de Abvakabo hartelijk bedanken voor het in de kou laten staan van hun leden.
Toen ik op de eerste door jullie georganiseerde bijeenkoms was ,lieten wij leden duidelijk weten dat
wij dit niet zouden pikken.Actie dus. Onze bonds vertegenwoordigers waren het er roerend mee
eens.Nu één jaar later zijn we nog verder van huis,nog meer ontslagen en een laffe bond die weer
niks doet. Ik dacht altijd dat de bond er was voor de werknemer ,maar krijg zo langzaam het gevoel
dat ze gewoon het schandknaapje van de werkgever is .Net als zoveel leden vind ik dat jullie niet
meer geloofwaardig zijn ,en vind het dan ook helemaal niet gek dat de jeugt geen lid word van een

bond. Eigenlijk moeten alle leden hun lidmaatschap op zeggen zodat jullie bons bobo's eens weten
hoe het voelt om te leven met een dreigend ontslag. Ik hoop dat jullie slapende bonds bobo's
eindelijk eens een keer wat voor de hardwerkende TNTer doen want ook deze mensen betalen jullie
salaris.

Henk
21 oktober 2009, 11:59
Hoi Edith,
Wij hebben ook een presentatie (bijeenkomst) over de toekomst van TNT gehad. Als dit mijn
toekomst moet zijn, kan ik me nu vast aanmelden bij het UWV. Ben ik in ieder op tijd. En dit alles
na 37 jaar trouwe dienst. Hoe zit het eigenlijk met onze rechten? Moeten wij dit alles maar slikken
en van mijn vakbond hoor ik ook niks. Zou toch fiijn zijn als je wat beter op de hoogte gebracht
werd over de vorderingen en hoe met onze CAO. Wantoestanden zijn er meer dan genoeg. Er zou
tenslotte ook het een en ander aan intimidatie en treiteren gedaan worden. Nou, ze gaan er gewoon
mee door. Dus het wordt tijd voor actie. Het liefst zo snel mogelijk.
Henk

30 jaar trouwe postbode
21 oktober 2009, 1:10
WANEER EENS EEN KEER 1!! REAKTIE VAN DE BONDEN EDITH????

loco
20 oktober 2009, 23:11
Beste Edith, het is niet netjes, om NIET te reageren !!

Reacties

teun nijdam
20 oktober 2009, 22:23
beste edith op veel vestigingen zijn de aangekondigde plannen als een vervolg op de brief van 2 juli
veel concreter gemaakt en bij ons door middel van sheets helder en duidelijk uitgelegd waar we
naar toe gaan en wat dat betekend voor postbodes-collega,s sorteercentra-teamcoaches-vm kort om
niemand ontspringt de dans.
het tnt schip ligt op koers op weg naar 2015 waarin alle zaken omtrent de nieuwe weg van de brief
geregeld moeten zijn.
de snelheid waar eea van af hangt is hoe eerder u in stemt met versobering van uw
arbeidsvoorwaarden,hoe minder snel het vonnis zal worden voltrokken.

eea betekend dat er in 2015 geen volwaardige arbeid op fulltime basis voor een ieder van ons meer
beschikbaar is en zal het een volledig deeltijd bedrijf geworden zijn.
veel collega.s zien dit schip dan ook als een zinkend schip,net als de tatanic waarbij tijdens het
zinken het orkest door blijft spelen en allen door de haaien worden opgevreten.
teun nijdam

Marco Beumer
20 oktober 2009, 21:51
Hoi Edith,
Ik en vele andere hebben hun ongenoegen over TNT en BONDEN al meedere malen gemeld.
Via jou site en die van red de postbode
Het heeft geen zin om dat te blijven doen !!!!!
WAAR BLIJFT JULLIE REACTIE !!!
Het word NU tijd dat er eindelijk eens een reactie van jullie kant komt.
Ik neem tenminste aan dat je de site niet voor niks hebt opgesteld en je de reacties ook leest.
Het begint erop te lijken dat we in de steek worden gelaten.
GEEF EENS EEN REACTIE WAT ER GAAT GEBEUREN !!!!!
WE WILLEN DOEN BOEL PLAT VOOR EN TIJDENS DE KERTS VOOR ONBEPAALDE
TIJD NET ZOLANG TOTDAT ER EEN ONLOSSING KOMT.
Als we toch naar de kloten moeten dan het hee bedrijf maar.

Schaam je Wim Kok!
20 oktober 2009, 21:42
BONDEN, Behoud uw GELOOFWAARDIGHEID!!!!

beppie kelder
28 oktober 2009, 14:52
een raar zootje bij de leiding gevende,ik werk er niet maar hoor zoveel...
waar zijn ze mee bezig,het hele postgebeuren gaat er aan,,,zo jammer dat mooie bedrijf,,,,,hoop dat
ze er iets aan gaan doen,dit kan zo niet langer.....

de gebeten hond
20 oktober 2009, 16:16
Na velen reactie,s gelezen te hebben kom ik tot de conclusie ,waarom sturen we niet eerst alle post
van TNT retour (geweigerd)
Waarom nog meer leugens lezen.
Dan de hele boel omstreeks KERST de hele week plat geen dag dat helpt toch niet.
Kijken of de hoge mannen dan nog zo,n grote mond hebben want als we maar blijven praten en
praten dan word weer alles over de kerst geschoven.
Want wie niet horen wil moet maar voelen.

René
20 oktober 2009, 16:15
Edith,
WAAR ZIJN DE BONDEN NU WE ZE NODIG HEBBEN??????
WAAR BETAAL IK MIJN CONTRIBUTIE VOOR??????
HET LIJKT WEL OF DE BONDEN MEER MET TNT TE DOEN HEBBEN ALS MET DE
LEDEN!
KOM OP VAKBOND WAAR BLIJVEN JULLIE???????
JULLIE ZIJN AAN ZET. DE LEDEN HEBBEN GESPROKEN!!!!

Karel
20 oktober 2009, 14:59
Best Edith,
Het is toch te gek voor woorden dat alle postbezorgers van TNT en zaterdagwerkers een brief
gekregen hebben of binnenkort krijgen waarin de vraag of ze misschien nog 5 uur per week
verspreid over 2 dagen, post willen rondbrengen van VSP netwerk?!? Hoezo is er geen werk meer
voor vaste medewerkers van TNT post?!? Veel postbezorgers werken straks 20 uur per week!! Het
is toch gewoon te zot voor woorden dat dus straks 2 postbezorgers direct en indirect in dienst van
TNT, 2 postbezorgers in 1 wijk rondlopen!! En als ze dan genoeg postbezorgers zo gek hebben
gekregen dan kan TNT lekker nog veeeel meer post doorsluizen naar VSP. Edith, politiek doe hier
iets aan!!!! Dit is een schande! Ongelooflijk! Dit moet echt eens onder de aandacht van de media
gebracht worden hoe het toch komt dat straks 11.000 postbodes geen baan meer hebben!

ej
20 oktober 2009, 10:34
gelezen in het financieel dagblad:
TNT nv dringt er bij de Britse overheid op aan toestemming te krijgen om in Groot Brittanie eigen
postbodes in te zetten, vanwege een dreigende staking bij Royal Mail.....
Moeten we nu ook al als stakingbreker gaan fungeren???? Ik schaam me diep nog werkzaam te zijn
bij TNT en nog lid te zijn van de AbvaKabo als die hier niets aan doet!!!!

cz
20 oktober 2009, 0:36
Beste Edith een Sharon,op de vraag wat moeten de bonden nu doen?
moet je niet meer aan ons "de postbodes,postbodeplussen,en alle andere medewerkers stellen,jullie
weten wat we willen,STAKEN dus.
Jullie zijn hier zelf van het begin af aan bij betrokken,nu zijn jullie aan zet om ons te helpen,en dan
bedoel ik niet dat we verder gaan afwachten en weer gaan praten.
Het wordt ook hoog tijd dat de media gezocht gaat worden ook door jullie,we horen niets,zien

niets,en lezen niets,op de radio,tv,of in de krant.
Het zou de personeelsleden in ieder geval het gevoel kunnen geven dat ze gesteund worden.
De hele dag horen en zien we de DSB bank zielig voor 1300 menseen die hun baan verliezen,maar
hoe zit het met minstens 11.000 tnters, of zijn die niet belangrijk genoeg,die hebben (sommigen
meer als 30 jaar zich te pletter gewerkt voor dit bedrijf)en mede groot gemaakt,
en door wanbeleid,privatisering,zelfverijking van de top managers en de politiek ten onder gebracht
en door de zgn concurentie toe te laten,zgn ja je eigen bedrijf kapot maken door je "eigen"post
onder te brengen bij de vsp de zgn. dochter onderneming van de tnt,ook een smerig spelletje wordt
gespeeld door werk weg te geven en het te doen laten lijken dat de post zgn.terug loopt,dit hebben
ze al eerder met de tv gidsen gedaan die naar de media express verplaats werd om vervvolgens na
twee jaar weer terug te nemen met als gevolg mensen eruit,en weer geld inleveren om ddie mensen
zgn,aan het werk te houden,die we vervolgens nooit meer gezien hebben.
Er wordt met ons dus weer een heel vies smerig politiek spelletje gespeeld.
En daar willen wij een halt toe roepen.
Wij willen dat de postmarkt weer dicht gaat die zgn.concurenten helemaal en niet als enige land in
de eu weer voorop loopt
Terug draaien dus, en redt minstens 11.000 mensen hun baan te behouden,voor een zoals nu
normaal cao.

bert
19 oktober 2009, 22:00
het is tijd voor actie
er wordt allang genoeg over onze ruggen veel geld verdient
door de grote jongens
en het ergste van alles is dat ze daar ons niet eens fatsoenlijk voor willen betalen
maar wel hun eigen zakken flink vullen
het is voor mij en mijn gezin een fulltime baan waar ik al 32 jaar de kost mee verdien
en ja het is geen vetpot komen maar net rond of net niet dus blijf met je poten van mijn inkomen af
en daar komt nog bij dat ze ons iedere dag geestelijk mishandelen
kunnen we daar niets aan doen ps. hoop dat de bonden een keer ballen laten zien

Reacties

martin
19 oktober 2009, 19:59
Dit alles gelezen te hebben en absoluut solidair met mensen die bij de Post keihard werk verrichten,
dag en nacht!!!! Vaak zware lichamelijke arbeid verrichten terwijl een ander nog ligt te tukken......
Er is maar een oplossing: MET DEZE KERST DE HELE BOEL PLATLEGGEN MASSAAL, DIT
GAAT NAMELIJK VEEL TE VER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en weet iemand waar die hoge bazen wonen van TNT????
Dat wordt een mooi Oud en Nieuw, als dit zo doorgaat!!!

ARJAN
19 oktober 2009, 18:40
JE KUNT ALTIJD NOG BIJ SANDD OF SELECTMAIL GAAN WERKEN, IN DIE TIJD ZIJN
WE ALLEMAAL GEK GEMAAKT DOOR DE LEIDING VAN TNT

Joop
21 oktober 2009, 18:30
Beste Edith,
U heeft toch wel ambities om de machtigse vrouw van Nederland te worden?.Verwacht nu toch wel
een reactie, jouw leden maken de 100 reakies vol.Krijgen we binnenkort als reactie van Bos ;Als de
oude postbode verzuipt dan ligt het niet aan TNTPost maar aan de postbode omdat die niet
zwemmen kan.Gaat de vakbond de Pvda achterna? Dan is het met onze vakbonden binnenkort ook
afgelopen zeker voor 2015,dit ligt dan niet aan de leden maar het oortje van de bond die wel erg
klein is geworden

braku
21 oktober 2009, 18:28
ja nu is de maat vol we moeten nu ACTIE nemen anders houdt het nooit op

Rens
21 oktober 2009, 18:19
Edith,
Ben je ziek?
Ben je op vakantie?
Of ben jezelf ontslagen want we horen helemaal niets van je.
11000 postbodes in onzekerheid en we horen helemaal niets.
Of toch ja, dagelijks dat je op mag rotten.
Waar blijven jullie, Edith?

kok
21 oktober 2009, 18:11
Hoi Edith
Krijgen wij nog iets van de vakbonden te horen,voor dat we allemaal op straat worden gegooid?
Tnt ramt maar door....en wat doen jullie???

james dean
21 oktober 2009, 18:07
Ontsla de mensen rond de 40, met uwv uitkeringen goed sociaal plan, en laat de 55 + blijven .
Wacht hier niet te lang mee en maak de mensen niet langer gek en gedemotiveerd, en ben als
leiding eerlijk, dat jullie het ook niet meer weten, maar betaal gewoon de uren waar WIJ recht op
hebben.Bond doe iets, dit gaat helemaal de verkeerde kant uit. Voor dit gezeik zijn wij niet op de
wereld gezet.Wij zijn ditb gezeik zooo beu.
ps Ben zelf 41
James Dean

mai
21 oktober 2009, 18:06
Hoi Edith,
Word het niet eens tijd voor actie! Er is genoeg gepraat.

loco
21 oktober 2009, 17:15
Toch leuk van TV OOST en RTL , om dat even te melden bedankt hoor! over 3 jaar allemaal
deruit!! zulk nieuws lukt nog wel, knap hoor!
een reactie van de bonden??mmmmmmmmmmmmmmmmmmm hele grote stilte.........
voor de storm???? klein beetje hoop mag ik toch nog wel hebben he??

arjan
21 oktober 2009, 16:46
ja, het is erg leuk om elke dag vanaf vorige week zo een 4 jaar lang ge-demotiveerd naaar je wwerk
te gaan, het beetje klantvriendelijksheids gevoel wat we nog hadden is nu ook geheel verdwenen,
est deden wij nog wel ons best om onze kennis te benutten m b t een brief of e.d zonder
huisnummer, om deze alsnog dezelfde dag bij de klant te bezorgen, nu gaat alles gewoon retour
afzender. postzegels worden niet meer afgestempeld die we tussen onze portie post vinden elke dag.
kan nog leuk worden met de kerstkaarten zzonder juist adres straks..........zet meteen een
papierversnippenaar klaar en dat ruimt lekker op......
tjka hoe snel kun je als leiding je personeel demotiveren.
en jongens wel gemotiveerd zijn hoor ttijdens de kerstdrukte........

Reacties

f.v.breemen
15 oktober 2009, 18:11
Hoi Edith
Nu gaan onze onderhandelaars weer het land in en waar gaat het over uren niet uitbetalen en het
gedrag van TNT
Al vier jaar op alle raadplegingen vertellen wij al over deze zaken
Kort gezegd dit is al lang bekend!!!!
Dan is er ook nog het onderzoek wat wordt tegengewerkt door TNT
De CAO
Het Masterplan 3
11000 ontslagen
En dan zijn er ook nog vele andere zaken die lopen
Het ziet er weer naar uit dat alles over de nieuwjaar getilt wordt
Wanneer gaat de bond naar zijn leden luisteren?
Wij betalen uiteindelijk jullie salaris
Hetzelfde is als ik mensen met problemen naar de afdeling stuur ze gewoon geen antwoord krijgen
en dit niet 1x maar meerdere malen met verschillende zaken
IK vraag me dan ook af waar staan jullie nog voor
Ben al 17 jaar kaderlid maar vindt mijn eigen steeds meer voor joker staan want zowel binnen TNT
als binnen de bond loop je steeds meer achter het net te vissen
De vraag is hoe lang tollereren jullie nog alle uitdagingen die TNT doet?
Want voor ons is het genoeg geweest.

teun nijdam
22 oktober 2009, 13:39
beste mensen edith reageert niet naar mij ,maar naar iedereen.
als u naar www.abvakabo.nl gaat dan komt u op een pagina met daarin vermeld het kopje laatste
nieuws.
21-10 staat er het volgende edith is vijfde geworden bij de 100 invloedrijkste vrouwen van
nederland.
daar in staat een reaktie van haar dat ze gaat reageren.
edith van harte gefeliciteerd met de 5e plaats.
teun nijdam

r.a.m van de wal
24 oktober 2009, 14:57
actie???????????????ik wacht er in ieder geval met smart op

Marco Beumer
22 oktober 2009, 7:36
Hallo Edith en Teun
Teun jij zegt dat Edith heeft gereageeerd.
Doet ze dat dan alleen naar jou ??
Waarom niet via haar eigen site zodat iedereen het kan lezen !!!
Edith je weet hoe diep het bij iedereen zit !!
Zet het op je eigen site, die heb je toch niet voor niks !!
Wij als leden hebben daar ,,dacht ik toch,, zo langzamehand wel recht op !!
Doe nou niet WEER alsof je slaapt maar zet het op je site !!!!!!!!!!!!!!
En eh,,,, je weet de mensen willen,,,,,,doe daar wat mee,,,,,we willen niet meer wachten,,,,we willen
het hele land plat voor en tijdens de kerst en desnoods nog langer,,,,praten met tnt kan alleen nog als
tnt tot inkeer komt,,,,,

Henk Jan
21 oktober 2009, 23:10
In de komende 3 jaar:
?€¢ Piek/dal bedrijf
?€¢ Voorbereiding gecentraliseerd
?€¢ Bezorging door postbezorgers vanuit de
depots
Gevolg
?€¢ In 2009 ?€“ 2012 een verlies van 11.000 banen
?€¢ 11.000 banen, waarvan 4.500 medewerkers
via natuurlijk verloop het bedrijf verlaten
?€¢ Er is dan nog een verloop van 6.500
medewerkers nodig; door vrijwillige mobiliteit
kan aandeel gedwongen ontslag lager
worden dan 6.500.
Impact op wie?
?€¢ Alle medewerkers werkzaam bij collectie, de
sorteercentra en de vestigingen
Wat gaan de bonden hier aan doen om
dit te voorkomen

30 jaar trouwe postbode
21 oktober 2009, 23:07
Hallo Teun,
maar er zal toch wel heeeeel snel wat moeten gebeuren.
Het water staat ons tot aan de neus (ipv tot aan de lippen!!)

ps als bakkertje mij ook een "kleine bonus", zo'n 1 1/2 ton aan euroootje NETTO, mee geeft dan
ben weg!
En wat is nu anderhalf ton voor peter b.

teun nijdam
21 oktober 2009, 22:49
beste collega,s edith heeft vandaag gereageerd,en daarin zegt zij toe een reaktie te geven op de
verdere concretisering van de plannen rondom TNT post.
haar reaktie op de site ging tot nu toe over hetgeen op 2 juli bekend was.
verder zegt zij dat haar reaktie wat langer op zich laat wachten,door buiten haar zelf gelegen
omstandigheden,en laten we daar begrip voor hebben.
wel stelt ze het op prijs dat het taal gebruik naar haar als persoon fatsoenlijk dient te verlopen,en
daar geef ik haar groot gelijk in.
verdere details hierover zal ik u besparen,maar ik vind dat zaken op argumenten dienen te gebeuren
en niet op personen en dit geld voor wie dan ook.
nog even geduld en laten we ons gezonde verstand gebruiken op dit moment.
teun nijdam

30 jaar trouwe postbode
21 oktober 2009, 22:46
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEDITH!!!!
WAKKERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
WORDENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!

Punica
21 oktober 2009, 22:30
Edith,
Wacht niet te lang met onderhandelen met TNT over jullie nieuwe CAO-voorstel. Want als dit na
de kerst gaat gebeuren verzwakt dat de onderhandelingspositie van de bonden en van alle leden, de
postbodes. Zorg dat jullie ruim op tijd jullie nieuwe voorstel bij TNT op de mat hebben liggen zodat
wij acties kunnen voeren in een voor TNT zeer stressvolle tijd nml. Kerst en Nieuwjaar. Wij mogen
TNT best voor of tijdens de kerst onder druk zetten. Want TNT heeft haar medewerkers voor de
vakantie onder druk gezet door de Masterplannen III per 2 juli jl. te presenteren. Dit is doelbewust
haar medewerkers de vakantie bederven. Dus stakingen met kerst is de enige gunstige
onderhandelingspositie bij dit meedogenloze bedrijf.

henk
21 oktober 2009, 22:13
hee """ik ben het gezeik zat"" ik hoop dat jij er als eerste uitgeschopt wordt, kun je fijn gaan roepen
in de woestijn. lul

Reacties

Gerard Engelaar
22 oktober 2009, 6:11
Ik begrijp niet dat er nog mensen zijn die reageren op dit weblog .
Er komt totaal geen reactie van de Bond of van dit mens .
weer een oproep zonder betekenis .

Jan
21 oktober 2009, 19:51
Hallo,
Ik vind het geweldig dat de fnv bonden aan het kijken zijn om hun post bij Sannd onder te brengen
voor bezorging( goedkoper) want over enkele jaren zijn er natuurlijk geen leden meer bij TNT ,die
zijn allemaal de straat op geschopt en moeten jullie bij Sannd leden gaan werven.ALS er POST van
de FNV via een ander bedrijf bij mij wordt bezorgd gaat dit ongeopend als GEWIEGERD retour
via TNT .
Ik vind dit een MESSTEEK in de rug van de POSTBODE die in weer en wind zijn werk doet.
Ik ben 39 jaar lid van de vakbond en 25 jaar werkzaam als postbode als dit inderdaatd gebeurt zeg
ik mijn lidmaatschap op en pak een rechtsbijstandsverzekering.
En met kerstmis de zaak plat en niet 1dag maar desnoods enkele weken maar ook de depos van VSP
zodat die niet ONS WERK doen.

JP
21 oktober 2009, 19:32
1300 mensen van DSB op straat, de kranten staan er vol van (terecht overigens) en iedereen zal zijn
stinkende best doen om de mensen weer aan het werk te krijgen.
11.000!!! mensen bij TNT op straat, het enige wat ik hoor is een oorverdovende stilte!!
Probeer de mensen op de hoogte te houden van wat TNT allemaal van plan is. Als je 100 mensen
spreekt zijn er 99 die niets weten van de snode plannen van TNT. hier ligt nog een hele mooie taak
of heeft TNT de kranten en media ook al in haar macht??

Overigens vrees ik dat we straks zonder slag of stoot naar huis gestuurd gaan worden. Ruim 100
reacties hier van betrokken en nog niet eentje van de bond... we kunnen onze conclusies gerust
trekken!!

Gekke Henkie
21 oktober 2009, 19:22
HEE Edith en de hele ZAKKENVULLENDE ABVAKABO CLAN
KRIJGEN WE NOG IETS TERUG VOOR ONZE VAKBONDSCONTIBUTIE
OF!!!!!!!!!! HEBBEN JULLIE ONS GELD OOK VERKEERD BELEGT , IS DIT DE REDE DAT
ER GEEN ACTIES KOMEN ,IS DE STAKINGSKAS TOT EEN DIEPTEPUNT GESLONKEN ,
IS DE BODEM AL TE ZIEN?????
OOK HIER ZULLEN WIJ NIET MEER VERBAAST OVER STAAN , JE WORDT IN DIT
LAND TOCH DIE IEDEREEN EN ALLES BEZEIKT EN BELAZERD.
KOM TOON BALLEN , KOM MET EEN REDE NAAR JULLIE LEDEN TOE WAAROM ER IN
GODSNAAM NIETS GEBEURT.
WIJ HEBBEN ALS LEDEN HIER RECHT OP , DE MAAT IS VOL , HET LIJKT WEL 1940
GROET GEKKE HENKIE EEN DIEP TELLEERGESTELD ABVAKABOLID

Benniet De Vries
17 oktober 2009, 14:30
Jaap van der scheur draait zich om in zijn graf,wat een laffe bende zijn de bonden geworden.
Staken en wel met de kerst ,de tijd van praten is al lang voorbij plat met die zooi
Ik vind het ongelooflijk dat de bonden zich zo in de maling laten nemen door TNT, dat onderzoek
van jullie daar trekken ze zich niets van aan.
TNT denkt toch niet dat we salaris gaan inleveren zeker niet nu ze bekend hebben gemaakt dat er
toch 11.000 in 2015 uitgaan.
Trouwens we hebben al ingeleverd een magere 3% in vier jaar terwijl andere bedrijfstakken ieder
jaar loonsverhoging kregen.
Dus kom nu eens voor onze belangen op daar betalen we bondsgeld voor.

arjan woelders
17 oktober 2009, 14:08
ik ben het als postbode spuugzat, ik kom elke dag een uur over mijn tijd, heb altijd min uren, werk
bijna elke zaterdag om de min uren weg te werken, TNT doet niets anders dan onrust zaaien, zeiken
over mobility, en nu weer dat we moeten oprotten en wel definitief. bovendien heb mijn mbo 2 niet
kunnen afmaken. heb mijn tijd verspilt bij TNT mobility.
bezuinigen? zolangg er winst wordt gemaakt is het toch goed? we meeste winst van alle b edrijfen
in Nederland, laat die achtelijke aandeelhouders oprotten, die willen alleeen maar over onze ruggen
rijk worden.

bram
17 oktober 2009, 16:43
bonden luister naar uw leden!
we zijn het zat met dat gemanipuleer van tnt alle gegevens heeft u al ! niet weer een ronde van
polderen!we willen nu aktie en wel met de kerst want dat is het gevoeligst
toon ballen en laat uw leden niet in de steek
ben al vanaf mijn zestiende lid en ben nu 57 dus genoeg premie betaalt aan u gelukkig heeft u in die
afgelopen tijd niet voor mij (ons) op tekomen maar nu is het uit we verliezen onze baan door dit
uitgestel gooi de boel plat dan willen ze wel luisteren dat ging in de jaren 70 ook zo dus ophouden
met dat eindeloze geklets in de ruimte AKTIE willen we en snel !!
praat met de SP met Sharon. SAMEN zijn we sterk en niet bang!
oja en laat ons geen loon inleveren maar pak de concurent aan die met asosiale lonen betaalt op
stukloon notabene ik dacht dat we dat niet wilden we leven niet meer in de middeleeuwen dat het
personeel uitgebuit wordt het is toch schandalig voor woorden dat we dit toelaten!!? we willen op
een normale manier werken en betaalt krijgen.

het wordt tijd
17 oktober 2009, 13:26
Vandaag weer ongeloofelijk veel post moeten verwerken.
Een groot gedeel te was van de dochterondernemeing vsp.
Dat neem tnt goedkoop aan maar vsp heeft niet genoeg mensen om het te verwerken
dus mogen wij het doen.
Onze postbezorgers kregen gisteren een brief of ze naast hun wijk ook een wijk voor vsp wilden
lopen.
En voor ons is er zogenaamd geen werk omdat de post afneemt!!!!!!
Te gek voor woorden hoe ze met mensen omgaan die al meer als 25 dienstjaren hebben.
Als we de nieuwe cao niet tekenen zitten we binnen 3 jaar zonder werk, tekenen we wel dan mogen
we 5 jaar blijven......hioera wat een zege!!!!
Het wordt tijd voor een staking en dan liefst langdurig en voor kerst zodat we maximale
media aandacht krijgen.
Bonden jullie leden gaan er onderdoor ... KOM IN AKTIE!!!!!

A.Vermeulen
17 oktober 2009, 12:50
11000 medewerkers Tnt worden bedreigt met van alles en nog wat.
11000 medewerkers en gezinnen worden bedreigt met ontslag en zo ook hun inkomen.
Deze week echt met spanning zitten wachten wat het antwoord van de bonden zouden zijn
maar nee tot nu toe niets als weer wat onderzoekjes.
Misschien als we naam TNT veranderen in DSB want 2000 DSB ers is vele malen erger
als 11000 Postmedewerkers.

Argus
22 oktober 2009, 21:50
TNT speelt een raar spel. Volop nieuwe mensen aannemen (postbezorgers) terwijl de post
zogenaamd heel erg afneemt. Als het zo erg was, dan nam je toch ook geen nieuwe mensen meer
aan, want dan zou er ook voor goedkope mensen geen werk zijn? Verder is aangekondigd dat tussen
2012 en 2015 alle VBG's gaan sluiten, maar met het oog op VBG van de toekomst (oh nee, dat heet
nu Optimalisering Voorbereiding) worden al onze stokoude sorteerkasten vervangen door nieuwe,
alle stoelen vervangen, en alles oranje geverfd, oranje strips langs de muren, etc. Beetje zonde van
het geld als ze inderdaad van plan zijn om over 2 jaar het gebouw te verlaten.

Reacties

Den Bosch
22 oktober 2009, 21:49
Reactie van Edith Snoey
TNT Post, wat een bedrijf!
Altijd als ik leden spreek die bij de post werken vallen me twee dingen op. Eén: Wat hebben ze hart
voor hun werk, de post. En twee: wat maakt het bedrijf TNT veel kapot.
Een bedrijf zou trots mogen zijn op werknemers die zoveel hart voor de zaak hebben. Maar helaas
maakt het bedrijf TNT daar meer misbruik van dan dat ze er blij mee zijn.
Er is zoveel aan de hand bij TNT. De vele reacties op mijn weblog in de afgelopen periode maken
dat weer duidelijk. Dat wisten we natuurlijk al, want mijn collega's Peter, Sander, Jan Willem, Jan
en vele kaderleden in het sectorbestuur en het LAC zijn hier dagelijks mee bezig.
TNT moet / wil reorganiseren. Door liberalisering en doordat er sowieso minder post wordt
verzonden gaat het postvolume bij TNT teruglopen. TNT wil dat nu op gaan lossen door postbodes
en ander personeel bij de productie te ontslaan en/of terug te laten gaan in arbeidsvoorwaarden.
Maar er is meer aan de hand. Want alsof dit nog niet erg genoeg is, wordt er op de werkvloer veel
druk uitgeoefend om sneller en effici?nter te werken en worden de werknemers meer als
productiemiddelen dan als mensen beschouwd. Schrijnende en boosmakende verhalen hoor ik daar
vaak over. Pure intimidatie is het.
En beide ontwikkelingen doen we wat aan. Binnenkort presenteren we onze eigen onderzoeken naar
de keuzes die de Raad van Bestuur van TNT maakt. Kloppen die wel? Is het wel nodig om zo hard
in te grijpen? En wat wordt ons verhaal? Want we moeten natuurlijk wel weten wat we willen en
eisen van TNT. Want we kunnen wel tegen alles zijn wat de Raad van Bestuur bedenkt, maar dan?
We moeten belangen behartigen, zorgen dat onze leden en alle werknemers van TNT het onderste
uit de kan krijgen. Hun inkomen en werk zo goed mogelijk beschermen voor de korte termijn én
voor de lange termijn.

Heel snel gaan we daar over praten met al onze leden en aan de slag in het overleg. En daarbij
schuwen we zeker, in overleg met al onze leden, geen acties van wat voor soort dan ook. Want er
alleen in overleg uitkomen? Tja, ik sluit niets uit, maar hoe dan ook hebben we de kracht en steun in
de rug van onze leden hard nodig. En aan velen die al op dit weblog hebben gereageerd; kritiek op
de bond mag (en moet zelfs ook, worden we sterker van) maar juist nu is jullie steun ?³?³k nodig.
De enige die gebruik maakt van jullie geschreeuw tegen de bond, is de werkgever want die denkt:
mooi, laten ze daar maar intern ruzie schoppen, ga ik mooi verder.
En wat betreft de intimidatie op de werkvloer? Op dit punt wordt binnen nu en een week een brief
gestuurd waarin de directie van TNT wordt gesommeerd actie te ondernemen tegen de
wantoestanden op de werkvloer. In de brief wordt een datum gesteld waarop duidelijk zichtbaar
moet zijn wat de resultaten zijn.
Daarnaast hebben we op verschillende plekken in het land, onder druk van onze leden, al de nodige
resultaten behaald. Samen met onze bestuurders hebben leden al op diverse plekken, onder druk van
acties, afgedwongen dat normale regelingen (uitbetaling uren, pauzeregelingen) worden uitgevoerd.
En dat werknemers niet als oud vuil worden behandeld die alleen goed zijn voor het draaien van
nog meer productie.
Het blijft nodig dat we daar keihard voor gaan. Want intimidatie; daar hebben we bij de bond de
pest aan!
Ik wens onze leden en onze bestuurders bij TNT veel sterkte. Het is nog lang niet klaar en de strijd
voor goed werk met een goed inkomen én onder normale omstandigheden gaan we met z'n allen
aan!

Den Bosch
22 oktober 2009, 20:48
inderdaad Limburg onze OC/OR heeft goed werk gedaan door wave 3 tegen te houden en eerst
wave 1 en 2 op orde te brengen als dat mogelijk is want het is 1 grote rotzooi.

Klaas
22 oktober 2009, 19:10
Hoelang moeten wij het nog pikken ?.

gerbosch
22 oktober 2009, 18:18
hoi hier limburg wij doen mee liever van dag dan morgen laat ons maar wat horen en we staan
er.grt;uit mooi limburg.tot hoors

de opstandige
22 oktober 2009, 17:21
Mensen nogmaals een verzoek houd het netjes.
dat ze ons als een product misbruiken wil niet zeggen dat we ons zo moeten verlagen
en dat onze geweldige werkgever ons als grofvuil misbruikt intimideerd
gek probeerd te maken met allerlei gekke dingen nog ff en dan mag je op even dagen alleen, met je
linker oog knipperen en oneven dagen met het andere oog mensen laat je niet gek maken binnenkort
ontploft de boel ga daar maar van uit
en ik hoop dat u de allen strijdvaardig zult zijn ond.normaal met mensen omgaan niet onderdrukken
een normaal loon en goede arbeidsvoorwaarde.nog even geduld en u kunt met kerst een spelt horen
vallen op elke afdeling.

woelie
22 oktober 2009, 17:03
pfffffffffffffffffffffffffff machtige vrouwen is dat bedoeld qua lichamelijke omvang of qua invloed ?
we dwalen van het onderwerp af of is dit een afleidingsmanouvre??

hooligan
22 oktober 2009, 16:01
Hoi TNTers
Beste mensen Edith heeft al een kleine reactie gegeven zie bericht van Teun Nijdam.Anders zie de
volgende link aan zodat jullie rechtstreeks naar het bericht gaan.
http://www.abvakabofnv.nl/weblog/bericht/machtige_vrouwen_in_de_vakbond/
Mochten jullie een reacties willen plaatsen houdt dan wel deze pagina aan zodat niet overal vanalles
komt te staan.Wij uit het Zuiden zijn er klaar mee en hopen zo snel mogelijk eens terug te schoppen
want 2013 is het toch gedaan dan maar nu.

henk
22 oktober 2009, 15:44
hoorde dat mvr snoey niet eens de moeite neemt om op deze site te kijken

ben het gezeik zat
21 oktober 2009, 21:40
En "collega's" hebben jullie al het gevoel dat jullie alleen staan?
Met andere woorden dat JULLIE schreeuwen in de woestijn?
Want dat is namelijk WEL het geval.
Al jaren zijn jullie door TNT hiervoor GEWAARSCHUWD en nu wordt het realiteit!

Schaam je Wim Kok!
21 oktober 2009, 21:32
Ik citeer uit Edith's laatste zin hierboven: "wij zullen ons 200% inzetten om..."
Wat betekent deze 200%, Edith? Hebben jullie daar op het fluwelen pluche nog nooit van Jaap van
der Scheur en Herman Bode gehoord? Dat waren nog eens Vechters voor de leden, en zeker geen
zachtgekookte eitjes! Jazeker, Vechters met een hoofdletter.
Dus bonden, MAAK JE WOORDEN NU EINDELIJK EENS WAAR WIL JE
GELOOFWAARDIG BLIJVEN!!
Als de bonden de leden zo verraden moeten ze zelf maar voor de gevolgen instaan.

Reacties

Alphen aan den Rijn
21 oktober 2009, 21:31
Ben er GVD klaar mee.
PLAT DIE HANDEL EN SNEL.
WAAR BLIJVEN JULLIE DAN BONDEN ?????????

arjan
21 oktober 2009, 20:57
postbezorgers hebben wel degelijk contact met postbodes, ten eerste komen ze post ophalen, ten
tweede vouwen deze postbezorgers huis aan huis, een tja waarom ook niet?
op deze mensen moeten we trots zijn want er zijn postbezorgers bij die drie bestellingen op 1 dag
lopen, petje af voor deze mensen, tja wat moet je als je geen personeel hebt? althans geen
medewerkers met een vast contract, wat aan vast personeel weg gaat, wordt niet meer aangevult, en
dat ruimt ook lekker op toch? bovenmdien vind de hoge heren van TNT het harde verloop wat aan
de lage kant, ach heren akls jullie zon doorgaan wordt dat harde verloop ook vanzelf opgeschroeft.

prut
21 oktober 2009, 20:54
Abvakabo, wat is de volgende stap in Nederland? Vier verschillende vuilniswagens per dag langs
de deur? De één haalt het vuil namelijk goedkoper op als de ander. Kom eens op FNV, begin eens
met acties. Ik kom bij TNT elke dag 1 uur over mijn tijd. Omdat er gisteren wel heel erg veel post
was en ik vantevoren al vermoedde dat ik wel eens bijna 2 uur over tijd zou kunnen gaan, besloot ik
op mijn aller-effecientst te gaan werken en de uren later aan de tc door te geven. Zegt hij achteraf
doodgemoedereerd: "Jij komt ook alleen maar voor uren als er véél post is". Ja jongens, dan stamp

je hem toch ene. Zijn tc's nou zo dom, of zitten ze nog op een wolkje in droomlekkerland? Want zij
zouden er wel eens als eersten uit kunnen vliegen. Want als wij straks allemaal in zo'n HUBkazerne zitten heeft men er van die improductieve drillende tc's genoeg. Dan geldt voor bezorgers
gewoon "kom je niet of doe je niks, dan krijg je niks betaald". Mooi sociaal beleid, FNV.

Ton Baars
21 oktober 2009, 20:36
Hallo Edith,
Laten we elkaar is recht in de ogen aankijkenen en open en eerlijk tegen elkaar zijn daar beginnen
we mee.Dit waren woorden van dhr van Caem toenmalig rayon operhoofd van Eindhoven en
omstreken.Het was de tijd dat ''werken in teams '' geintroduceerd werd.Dit is al van enkele jaren
geleden.Sinds toen ging '''ONS''' bedrijf al op de terug weg tot aan waar we nu beland zijn.Vele
medewerkers worden dagelijks voor de gek gehouden,ik denk hier bij aan uren niet
uitbetalen,onderdrukking intimidatie enz enz.Jullie 'de bonden hebben al vanaf het begin gezegd we
gaan naar onze achterban luisteren,en als het moet dan gaan we de BIETENBRUG op.Maar wat
deden jullie gingen de onderhandelingen in als een klein hondje met de staart tussen de benen en
werden door de ''meester''in de hoek gezet,en met deze uitleg gingen jullie weer terug naar de
leden.Waarin jullie vertelden :accepteer deze voorstellen nu maar,want anders heeft het dhr koorsta
heel makkelijk nl 11000 medewerkers eruit.Voor TNT is het principe accoord op een deceptie
uitgelopen en voor de achterban een grote overwinning nl een 100% NEE.Dus jullie weten wat
jullie te doen staat,zoals jullie ook in de gezamelijke bonden brief aangeven:NIET INLEVEREN
OP ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE ZITTENDE MEDEWERKERS,GEEN
GEDWONGEN ONTSLAGEN!!!!!!!!Er is nl werk genoeg om ons allemaal aan de gang te
houden.En nog een belangrijk ding maak geen verschil tussen ''oudere en jongere medewerkers"
kom op voor ieders belangen voor jong en oud.Want TNT is uit op om de medewerkers tegen
elkaar op te zetten en dat moeten we vanaf nu voorkomen.Dus sluit de rijen en ga voor een
FATSOENLIJKE CAO.Dus nogmaals wakker worden en je niet voor de gek laten houden door dhr
bakker en zijn kornuiten. Actie groeten Ton Baars

loco
21 oktober 2009, 18:56
Hallo 55+ sussers je weet dat ze je niet kunnen verplichten tot overwerk??Staat gewoon in je
CAO !! Dus met de kerst.................................gewoon je uurtjes draaien en zelf bijhouden. En dat
rugnummer dat ze je gegeven hebben? gewoon flauwekul we vliegen er in 2013 toch allemaal uit!!
Waarom zijn we toch allemaal nog zo loyaal aan dit bedrijf?? omdat het zo leuk is?? Of omdat we
geen steun krijgen?
Edith !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DOE IETS!!! klein antwoordje dan?

sallander
26 oktober 2009, 9:12
Hallo Edith,
Het wordt nu wel een keer tijd ,om met praten op te houden en de hele zaak rigoreus plat te
gooien.Waar is de overtuiging de passie en het vuur van de vakbondsleden,die er vroeger was, of

hebben jullie het te goed en zijn jullie salon socialisten geworden.Neem een voorbeeld aan Herman
Boode (willen we naar de dam dan gaan we naar de dam)
Sallander

Groningen
23 oktober 2009, 18:42
Groningen zegt :als we gaan , gaan we met ons allen . dus niet alleen de 11.000 maar ook de top .
Groningen zegt plat met de kerst

Marco Beumer
22 oktober 2009, 22:18
Hoi Edith,
Eindlijk een reactie, het werd tijd !!!!!!!!!!
TIL DE PROBLEMEN NIET OVER DE KERST HEEN A.U.B !!!!!!!!!!!!!!!!!
Veel succes !!

Postbode
23 oktober 2009, 19:10
Jullie gaan weer wachten op een onderzoek?
Laat me niet lachen het is toch duidelijk wat ze willen en de OC leden door ons gekozen hebben
niets te vertellen.
Zijn bang voor hun eigen hachje ja echt zo, en Lac en Sector precies hetzelfde.
En dan hebben jullie Meneer Grobben nou daar ben je klaar mee!!!
Een Postbode

Benhet Zat
23 oktober 2009, 20:21
Wat een slappe zakken bij de bond,spelen gewoon onder 1 hoedje met TNT ze vergeten zeker daat
er meer bedrijven salaris vermindering wel aantrekkelijk vinden ,als het bij TNT gaat lukken volgen
die vanzelf kortom Jan de arbeider is de lul!
Sorry voor het taalgebruik dat vind Edith namelijk erger dan dat 11.000 postbodes ontslag krijgen,
nadat ze eerst nog salaris moeten inleveren.
Nou Edith van mij krijg je de poedelprijs!

Reacties

Mark
23 oktober 2009, 20:20
Lijkt me duidelijk.We gaan met zun allen of wil jeje voor hongerloon nog meer laten vernederen?
Actie en wel graag in de December maand!!

arjan
23 oktober 2009, 20:10
een nieuwe CAO komt er niet, daar trap niemand in en tja, plat gooien met de rotzooi. zullen wij
wel es zien wat er van komt, de laatste drie jaar bij TNT uitzitten is ook geen optie.

het is tijd
23 oktober 2009, 19:58
zijn jullie nu weer aan het uitstellen???
is er dan geen bondsman meer met ballen BAH BAH BAH

30 jaar trouwe postbode
23 oktober 2009, 19:56
Hallo "beste" vakbonden,
op tt staat nu, 23 okt.09, dat er geen alternatief is gevonden door de bonden voor de achterlijke
voorstellen van bakker & co.
Beste bonden ooit wel eens van de BALKENENDENORM gehoord. Moet je eens kijken wat je van
die GRAAIERS kunt pakken..................
Eerste bezuiniging is nu denk ik dan maar: opzeggen lidmaatschap van de bond.
En Mark Taal.................................gefeliciteerd jonge..............

30 jaar trouwe postbode
23 oktober 2009, 23:03
BIJ DEZE EEN MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN HET VOLLEDIGE ABVA-KABO EN
FNV
BESTUUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
DONDEROP ALS JULLIE ONZE BELANGEN NIET WILLEN
BEHARTIGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BERNARD DE VRIES: VIEZE VUILE
HUIGELAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Marco Beumer Zwolle
23 oktober 2009, 22:56
2 van de machtigste vrouwen van de bond in de top 5 van Nederland. !!!!!!
sjonge sjonge wat gewellig !!!
en meneer Bernard loopt daar achter aan !!!! te gek !!
en wat een super onderhandelaars hebben jullie in dienst.
Peter Wiechmann, Jan Willen Le Febre en Sander Martins
en dan hebben we ook nog de belofte van mevr Edith die zich voor 200 % inzet voor ons.
het kan niet op, daar kunnen we wat mee. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
denk dat mevr Edith een tik foutje heeft gemaakt in haar belofte.
het moest natuurlijk 2 % zijn.
JAREN HEBBEN WIJ ALS LID VAN DE BOND DE KAS GESPEKT !!
JULLIE LATEN ONS ALS EEN BAKSTEEN VALLEN !!
BEDANKT MENSEN 11000 GEZINNEN NAAR DE KLOTEN.
JULLIE KUNNEN TROTS OP JEZELF ZIJN.

postbode
23 oktober 2009, 23:05
Het is duidelijk waar de bonden voor staan!!
De postbode er uit, en we gaan de post wel bezorgen met de concurrent.
Jammer , we gaan nu echt naar de kloten.

Benhet Zat
23 oktober 2009, 21:28
Hallo Edith,
Wat blijft het stil van jullie kant,reageer jij alleen maar als je persoonlijk geraakt wordt!
Dit nieuws raakt 11.000 mensen persoonlijk!
ACTIE,STAKEN!
Dit zijn woorden die de vakbond vroeger hoog in het vaandel had staan.
De bonden van nu lijken meer op de PVDA,goed voorbeeld hoor straks houden jullie net zoveel
leden over als zij zetels

arjan
23 oktober 2009, 21:21
het doek is gevallen we zijn roependen in de woestijn, niemand wil ons horen, of zijn horende doof,
er wordt of beter gezegd er werd veel gesproken en weinig gezegd.
we gaan gewoon werken bij de grootste werkgever van Nederland, het UWV , de DSB bank hebben
ze gewoon kapot laten gaan omdat een ouwe zak zei dat iedereen nijn geld van de DSB bank moest
halen, tja wat gaan ze tegen tegen alle TNT klanten zeggen ? sorry de postbode is veels te duur, we
laten nu schooljongens of aow ers de post wegbrengen?

Westlander
23 oktober 2009, 21:14
Het is tijd vakbonden dat jullie naar buiten komen en jullie niet blijven opwarmen aan de kachel die
door de toppers van het bedrijfsleven en de politiek is neergezet, en nu gaan doen waar jullie voor
betaald worden. Het kan toch niet zijn dat we gedwongen worden tot dwangarbeid 'salaris inleveren
of ontslag' omdat er oneerlijken concurrentie is door stukloon.! Of blijven jullie je opwarmen, en
krijgen we nog een showtje als een staking met aan het einde 'het doek is gevallen' we kunnen niet
anders.?

Reacties

Groningen
23 oktober 2009, 20:38
GRONINGEN zegt : wat Limburg zegt zegt Groningen ook . Kom Proviencies ...LAAT VAN JE
HOREN !!!!!!!!!!!!!!!

arjan
23 oktober 2009, 20:28
dat is de reden dat er geen enkele bond met nieuws naar buiten komt, niks bereikt,er valt niets mede
te delen . TNT geeft niet toe, wil kost wat het kost bezuinigen om marktlijder te blijven, de
aandeelhouders moeten tevreden gehouden worden, vast personeel is veels te duur, de ww is
goedkoper, tja eerlijk toch laat de maaatschappij lekker opdraaiien voor het TNT personeelsbeleid,
wat maakt het uit? hele gezinnen worden naar de kloten geholpen door Koornstra en partners,
jongens proficiat!!!!!!!!!
vanmorgen werd ons tijdfens het koffiepraatje op het werk , dat we maar goed om ons heen moeten
kijken naar ander werk, want werk is er genoeg toch?

Jos de Leeuw
24 oktober 2009, 10:06
Beste mw Snoey, waarschijnlijk heeft u het heel druk, maar toch wil ik u vragen uw weblog nu eens
eindelijk te updaten.
Sinds uw laatste bijdrage is er veel bekokstoofd door de bonden, "onze" OC en de TNT-top. Niets
om er vrolijk van te worden. Gelukkig kwam er goed nieuws uit Engeland. Het schijnt dat de
bonden daar hun leden niet in de steek laten. Hier hebben wij de indruk dat het ons wel overkomt.
Of zijn het geen vergelijkbare situaties? Leg ons, uw duizenden betalende leden, eens uit in uw blog
waarin het verschil dan zit, svp. - je maintiendrai ? - Jos de Leeuw

braboos
24 oktober 2009, 8:48
Gebruik de persconferentie van maandag maar om aan te kondigen dat we op 9 November plat gaan
met of zonder bonden.En die vragen lijst hebben we niet nodig verloren tijd !!!!
Mensen mobiliseer je vestiging en roep de mensen op de boel plat te gooien.Pak met zijn allen de
trein naar Den Haag en trek aan de noodrem zodat de media ook komt kijken.
Bernard de Vries heeft op de OR dag gezegd dat hem prioriteit bij de ouderen ligt boven de 50 en
de rest moest maar ander werk gaan zoeken.(eigen hagje)
Voor de ouderen onder ons blijf solidair met de jongeren collega's.
Ook onze postbestellers krijgen brieven en telefoon van VSP of ze daar willen komen werken.Wij
mensen werven op kosten van TNT en door sluisen naar VSP.
Dan de OPTA die ook beflikkert wordt.
De bonden die beflikkert worden.
En als ik dan aan ons denk het personeel dan schieten woorden mij tekort wat daar allemaal mee
gebeurt.

het wordt tijd
24 oktober 2009, 7:23
Wij zijn de vorige keer toch duidelijk geweest denk ik, GEEN INLEVEREN VAN SALARIS!!!
Dat deden we toen niet en doen we ook nu niet, dus die vragenlijst is overbodig.
Als je 15% inleverd bouw je ook minder pensioen op en collega,s die met pensioen zijn moeten er
nu al een baantje bij nemen.
Waarom inleveren als er over 5 jaat toch geen plaats meer voor je is?
De bonden laten ons gruwelijk in de steeken als dit doorgaat zeg ik mijn lidmaatschap op
dat spaart in ieder geval weer wat uit.
Waar heb ik in hemelsnaam de bond dan og voor nodig?
Wij eisen akties en wel nu.!!!!

Marco Beumer Zwolle
24 oktober 2009, 6:02
zal wel een domme reactie van mij zijn, kom ook net uit de nachtdienst en heb er tenslotte ook niet
voor door geleerd.
maar,,,,,,,,,,

tnt kan ons op dit moment nog helemaal niet missen.
het meerendeel van de fulltimers is 50 +.
wat blijft daar over 5 jaar nog van over ??
waarom niet stoppen met de werving van postbezorgers en laat de bodes die er nog zijn gewoon hun
tijd uitzitten.
die hebben het bedrijf gebracht waar ze nu zijn.
30 /35/40 jaar zijn ze ervoor het bedrijf geweest en worden nu zonder pardon aan de kant gezet.
en wat betreft de sorteercentra's daar is en komt zoveel werk dat er op alle dagdelen
uitzendkrachten worden ingezet.
en dat weten ze donders goed !!!!!!!!!!
kom met een goede regeling voor mensen vanaf bv 57 of 60 jaar
(zo oud ben ik nog niet hoor ! )
het minder worden van de post is bij lange na niet hetgene wat ze hadden voorspeld.
ook dat weten ze donders goed!!
dat er wat gaat veranderen is duidelijk maar laat het op zijn beloop.
dat er door alle veranderingen toch mensen over compleet raken zou kunnen.
regel voor die mensen dan een goede sociale regeling
tnt wil marktleider zijn en blijven en gezien de winst die ze jaarlijks maken
moet dat toch geen probleem zijn om HUN mensen te geven waar ze recht op hebben.
het zou beter zijn als een dienstverlenend bedrijf niet op de beurs zou zijn !!!!
dan heb je ook geen zeurende aandeelhouders
als ik het verkeerd zie dan graag een reactie !!!
andre
24 oktober 2009, 5:47
uitslag onderzoek vd bonden-geen resultaat.
is dit omdat tnt geen medewerking verleende aan de cijfers????
en nu, weer een onderzoek of dat we nu wel in willen leveren??
bespaar je de tijd en moeite, denk dat van de 80 % van de leden het nu wel kort bij de 100 %
komt.wie wil er nu inleveren, en over enkele jaren alsnog overgeplaatst te worden naar de uwv,
kunnen die zakkenvullers nog enkele jaren hun miljoenenbonussen plukken, ten koste van de
werkman.leuk bestuur, jaja het wordt minder, we moeten inleveren,behalve de top, die snaait er nog
wel wat bonussen uit.
snap het niet helemaal. als ik een topbedrijf met enorme winsten naar de ondergang leidt wordt ik
daarvoor extra beloont in de vorm van dikke bonussen.
stel dat die gangsters hun werk wel goed deden, en we nog een gezond bedrijf waren, wat hadden ze
dan wel niet gepakt.
dit is geen balkenende norm, maar een totaal kabinet-norm.
verdoe geen tijd meer met onderzoeken, maar steek die energie maar in het plannen van acties.
dan hebben de leden van de bonden tenminste nog enig respect voor onze bond.

rob
24 oktober 2009, 19:50
Beste Edith,
Je hoort helemaal niets over de duizenden fulltimers die al vrijwillig zijn opgestapt, nee tnt blijft
maar bij die 11.000 die ontslagen moeten gaan worden. Er is geen werk meer voor fulltimers straks
zegt tnt, nee allicht niet als je alle wijken weg laat brengen door postbezorgers, alle ritten uit gaat
besteden enz. En dat allemaal omdat we moeten concurreren tegen bedrijven die zonder cao
werken! dat kan toch in geen enkele sector!! De regering heeft dit toegestaan, ongelooflijk!! Wat
een land!

666
24 oktober 2009, 19:08
pak de edith snoeyschaar maar, dan gaan we lekker snoeien in de TNT top,

de opstandige
24 oktober 2009, 19:01
beste mevrouw snoey wat ben jij en je bond een lachertje

Reacties

johan
24 oktober 2009, 18:37
stop met weer een ledenraadpleging,de mensen zijn het zo zat op de werkvloer.
het is duidelijk t.n.t. wil van zijn vaste medewerkers af,links of rechtsom maar ze werken ons er
uit,op een slinkse manier, HET iS EEN SCHANDE !
wat mij en de meeste collegas betreft,GOOI HET PLAT,en geef geen stuiver meer toe.
ze zijn ons al jaren aan het uitkleden,maar nu is het genoeg geweest,PLAT en dan maar met zn alle
de afgrond in,zo willen ze het toch hebben.
samen staan we sterk !!

Frans
24 oktober 2009, 17:33
Dit gaat wel over een koninklijk bedrijf .
Zoals die met mensen omgaat , als dat koninklijk is .
Dan weet men nu waar koninklijk voor staat .
Dat zegt dan weer genoeg over dit koninkrijk .
Trouwens hoeveel aandelen heeft de bond van tnt (ik kan er geen hoofdletters meer van maken
hoor) .

Jaap v/d Schreur
24 oktober 2009, 17:33
Edith,
Ik vind het onfatsoenlijk om de mensen geen antwoord te geven,zeker nu ze jullie steun nodig
hebben.De winnaar is TNT want die lacht zich rot om jullie onderkruipers,en dat noemt zich een
vakbond!

pluk
24 oktober 2009, 17:32
Hoi Edith,
Bij DSB 2000 ontslagen en heel Nederland staat op zijn kop. Je kan de TV niet aanzetten of daar
zijn ze weer. Bij TNT 11000 ontslagen en ik hoor of zie niets. Ik voel mij in de steek gelaten door
de Vakbond. De keus die je nu krijgt is niet menselijk. Want over 3 jaar vlieg je er toch uit. Dan met
een uitkering van je salaris min 15%. Waar blijven jullie????? Waar zitten jullie??????????? Ik had
al veel eerder iets van jullie willen horen.
Ik ben diep, diep, teleurgesteld in Abva Kabo.
Jullie hebben je laten inpakken door de TNT Top. Maar ik ga het gevecht aan. Niks geen sociale
regelingen. Naar de rechter en de volle pond ontslagvergoedingen eisen.
Pluk

Bas
24 oktober 2009, 17:00
Beste Edith,
De grootste ontslaggolf sinds de sluiting van de mijnen zit er aan te komen en er gebeurt helemaal
niets!! En er is werk zat!! eerst alle uitzendkrachten en tijdelijke hulpkrachten er uit. Stoppen met
aannemen van postbezorgers. Krijgen ze het helemaal niet meer rond!! Het gros van de werknemers
is laaggeschoold, rond de 50, die komen noooooit meer aan werk! Doe alsjeblieft iets!!!

arjan
24 oktober 2009, 15:11
http://www.youtube.com/watch?v=XBb5v1sJhuU

30 jaar trouwe postbode
24 oktober 2009, 15:01
Beste Teun Nijdam,
U schrijft een stukje terug dat we ons gezonde verstand moeten blijven gebruiken..........
Ik denk dat dat er meer moeten doen hé..............
Als je als abvakabo weer!!! een onderzoekje wilt doen dat weten wij toch wel met ons gezonde
verstand hoe de vlag erbij hangt........
Volgens mij werken abvakabo er tnt lekker samen...............

666
24 oktober 2009, 14:47
dat TNT nu weer de gore lef en moed vandaan haald met dit ''nieuwe'' krankzinnige idee. denken nu
echt dat ze met een kleuterklas om met een stel debielen te doen hebben? het is de omgekeerde
wereld, we moeten al veel meer werk erbij doen, en i p v extra beloning wat normaal is in de
bedrijfswereld , moeten we geld inleveren! wat een goor idee, en dan ook nog het gore lef hebbben
om dit als eis te stellen , straks moet je gaan betalen om te komen en te mogen werken de laatste
drie jaar met vertraging, dat is precies hetzelfde als je van de dokter te horen hebt gekregen dat je
nog maar drie maanden te leven hebt, en die drie maanden probeert te rekken met pillen.
het laatse berticht heeft me nog satanischer gemaakt dan ik al was, plat met de
handel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik stem in ieder geval tegen.

Going Postal
24 oktober 2009, 14:25
Nadat Edith Snoeij het stilzwijgen op haar weblog had doorbroken en met strijdbare taal kwam, had
ik heel even weer hoop gekregen, maar onterecht. Maandenlang praten en onderzoeken, en waar
komen ze mee? Ze gaan ons weer een brief sturen om te vragen of we misschien alsnog 15% willen
inleveren. Wat is in vredesnaam de achterliggende gedachte, mevrouw Snoeij? Denkt u dat de
postbode nu ineens wel wil inleveren? TNT heeft al laten weten dat het geschetste toekomstscenario
(piek- en daldagen, centrale voorbereidingscentra, etc) hoe dan ook gaat plaatsvinden, en dat die
11.000 man er links- of rechtsom toch uitvliegen, of we nu inleveren of niet. Het enige wat
inleveren biedt is 3 jaar extra tijd om ander werk te zoeken. De "werkgelegenheidsgarantie" waar
eerder sprake van was blijkt weinig waard te zijn, omdat de werkgelegenheid hoe dan ook verloren
gaat. Ze hadden het beter een ontslaggarantie kunnen noemen. Waren er eerst misschien nog
voorstemmers die wilden inleveren in ruil voor baanbehoud, die zullen er nu nog minder zijn.
Bonden, ga eens werken voor onze contributie! Vecht voor behoud van werkgelegenheid! Er
worden volop postbezorgers aangenomen, er lopen hier deeltijdwerkers die 50 uur per week
werken, dus er is nog werk zat!

Adrie Mooij
25 oktober 2009, 21:37
Beste Edith,
Ook ik heb al de reacties nu gelezen en maak mij ernstig zorgen over het blijven praten zonder
resultaten die gaat hoe dan ook leden kosten. Wel begrijp ik de afwachtende houding, want willen
de leden werkelijk langdurige stakingen? Ik denk dat de groep niet groot genoeg is op dit moment.
Het is m.i. wijs en verstandig een ultimatum te stellen. Waar of een reel onderhandelingsresultaat
uitkomt of de leden in actie te laten komen. Het is echt een farce om van onderzoek naar onderzoek
te gaan. Als vakbond zouden wij een raadpleging kunnen houden. Hoeveel van onze leden zijn echt
bereid tot het uiterste machtsmiddel te gaan koste wat het kost?

Reacties

Schaam je Wim Kok!
24 oktober 2009, 13:45
@Juist Tom. Bonden neem je verantwoordelijkheid! Daar worden jullie door de leden voor
betaald!!!!!!!!!!!!!!!!!! Niet om slap en laf te zijn!!

Tom
24 oktober 2009, 11:14
Het blijkt uit alle media aandacht wel weer dat de Abva Kabo niet luisterd naar haar leden.Wij
schreewen al maanden om actie, en wat gaan onze Abva Kabo prutsers weer doen , hun leden
raadplegen.Hoe doof zijn jullie of spreken wij Afgaans? Kom eens van die berg af sukkels en neem
je verantwoording . Wij kunnen ons ook tegen jullie keren en die bereidheid is ook heel groot.

Marco Beumer
25 oktober 2009, 18:15
Mensen lees onderstaande link eens goed door.
WE WORDEN BEDONDERD DOOR TNT WAAR WE BIJ STAAN.
hierin word door tnt verteld dat we maar 5% moesten inleveren en nieuwkomers 15%
en inruil daarvoor geen gedwongen ontslagen.
word niks gezegd over dat we dan nog 2 jaartjes langer mogen blijven.
als dat zo was dan was het hele probleem van 11000 man niet aan de orde denk ik.
verder word er verteld dat de volume daling jaarlijks 6 % is.

ja , dat hadden ze verwacht.
de daling ligt op dit moment op 0,6 %
http://www.telegraaf.nl/incoming/5155990/__Onzekere_tijden_bij_TNT__.html?p=8,1

Marx
25 oktober 2009, 17:45
En in 2013 zal vriend donner het onslagrecht er wel helemaal door hebben.
Dan kunnen we zo de container in .
Wat een rot spel word hier gespeeld door het kapitaal .(inclusief bond)

ej
25 oktober 2009, 14:50
Vakbond wees eens kordaat!!!!!!
Royeer Bernard de Vries!!! En wel meteen!

loco
25 oktober 2009, 13:33
RED DE POSTBODE
Gastenboek
Onderaan deze pagina kunt u uw commentaar kwijt op de campagne "Red de Postbode". (Wilt u
een vraag stellen, mail dan a.u.b. aan webmaster@reddepostbode.nl.)
Vermeld in onderstaand formulier altijd uw e-mailadres. Bijdragen zonder geldig e-mailadres
worden sowieso niet geplaatst. U kunt ervoor kiezen uw e-mailadres niet te laten vertonen op de
website. De webmaster controleert elke inbreng even voor plaatsing, om "vervuiling" van het
gastenboek door o.a. spammers tegen te gaan.
-------------------------------------------------------------------------------Stuur je boodschap aan de vakbond : niet lullen maar actie voeren!
17-10-2009 ?€¢ Beste mensen het wordt tijd dat we niet alleen in het gastenboek ons gevoel uiten
maar ook naar de bonden.
Bij alle raadplegingen die wij de laatste 4 jaar hebben gehad, klagen wij over niet uitbetaalde uren,
inleveren van loon en ook over het gedrag van TNT.
De achterban is daar duidelijk over geweest.
Nu kondigt de vakbond weer nieuwe raadplegingen in het land aan. Die gaan weer over het gedrag
van TNT en de uren die niet betaald worden en nog een aantal zaken.

Wat is nu eigenlijk het doel? Alle informatie hebben ze al. Ja, er worden uren niet betaald. En ja, er
worden mensen onder druk gezet.
Kortom: het is geen tijd voor nieuwe raadplegingen, het is tijd voor actie!
Alles wijst daarop:
?€¢Het onderzoek van de bonden dat wordt tegengewerkt.
?€¢De reeds gehouden acties in Heerlen, Zaltbommel, Rotterdam en Weert de afgelopen maanden.
?€¢Het nieuws uit het blad Omslag en het einde van de Postbode plus.
Ieder kantoor heeft zijn problemen. Die problemen zijn groot. Kijk maar in de berichten op het
gastenboek op deze site.
Daarom roepen we jullie op om te reageren op de weblog van Edith Snoey, de voorzitster van
ABVAKABO.
Laat horen wat jullie willen en wat de bond nu moet doen voor de leden van TNT.
Sharon Gesthuizen
-------------------------------------------------------------------------------24-10-2009
De postbode: 2009 schaal 3 bruto ca. 2100. 2010 volgens TNT Bruto 1785. 2013 ONTSLAG =
WW Bruto 1250. Bedankt TNT en Bonden. Collega's je weet wat je moet stemmmen!!!! ZEG NEE
tegen dit asociale voorstel.
CMG
-------------------------------------------------------------------------------24-10-2009
Edith schrijft in haar bericht van 22-10-09 nog: "Binnenkort presenteren we onze eigen
onderzoeken naar de keuzes die de Raad van Bestuur van TNT maakt. Kloppen die wel? Is het wel
nodig om zo hard in te grijpen? En wat wordt ons verhaal?" en op 23-10-09 blijkt dat onderzoek
helemaal niets opgeleverd te hebben. Dat wist Edith op 22-10-09 zeker nog niet???? Nee he Edith!!
Maar postbodes let op: de soep wordt lang niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. Via een
interne mededeling blijkt namelijk dat het om 6.000 ontslagen zou gaan en 4.500 via natuurlijke
afvloei?Æng. En dat alles pas in 2013. Nou tegen die tijd zal TNT ons nog smeken om bij het
bedrijf te blijven en ons het dubbele aan salaris geven als wij maar blijven. Tegen die tijd is de
vergrijzing echt hard toegeslagen. DUS lever nu echt niet in want in 2013 hebben ze ons HEEEL
ERG HARD NODIG. En dan nog iets: Die belachelijke bonden kunnen helemaal geen vuist maken
tegen TNT. Die hebben namelijk het "ingroeimodel" goedgekeurd. Wat ik echt wel een goed idee
vind is om alle kantoren te mobiliseren en de oproep van Red de Postbode te steunen. Alleen al om
TNT de mond te snoeren. Als wij gaan moeten wij goed vertegenwoordigd zijn. Nu is TNT nog
steeds afhankelijk van ons. Dus kunnen wij ook nog eisen stellen omdat ze anders de post niet
bezorgd krijgen en al zeker nu staan wij sterk voor kerst en nieuwjaar. Maar niet alleen maar hier
roepen en schreeuwen. Ook echt opstaan voor je RECHT.
Vrouw van de Postbode

-------------------------------------------------------------------------------24-10-2009
Peter Bakker was jij niet dat jongetje die vroeger op de basisschool in Wassenaar niet zoveel
vriendjes had en eigenlijk een beetje buiten de groep viel? Wil je daarom wraak en moeten wij daar
nu het gelag voor betalen?? Want wie wil er nu duizenden gezinnen naar de verdoemenis helpen en
daar zelf, met achtelijk hoge bonussen, beter van worden. Dat kun je alleen maar doen als je een
zieke gedachte hebt. U wilt het bedrijf niet helpen maar alleen uw portefeuille spekken (en die van
uw "vrienden" natuurlijk) Welterusten Peter.....
antielikker.
-------------------------------------------------------------------------------24-10-2009
@Willem: Jazeker, allemaal met 55 eruit met een regeling. En daarna tot je 67e kromliggen met
links en rechts snipperwerk. Nee, gewoon voet bij stuk houden met zijn allen, de HSM's eruit
(huisnummer-kasten zijn veel effectiever is getest), verder grotendeels binnenwerk voor de ouderen
en die hele gaaiese privatisering terugdraaien. Scheelt de Staat ook weer handenvol uitkeringsgeld
en het milieu. En anders PLAT nog voor de kerst, tijdens de kerst en net zolang tot er een
fatsoenlijke CAO ligt, en arbeiders weer als arbeider behandeld worden en niet als rechtenloze
slaven. Straks mogen koffieautomaten enkel nog op tc-kamers staan, bang dat de postbodes stiekem
koffie-pauzes nemen. De macht ligt bij de postbode, hij beseft het alleen nog niet. Ik wil de bonden
vragen een persbericht te schrijven dat men de kerstkaarten beter al eind november/begin december
op de bus kan doen. Dat is toch het minste dat we mogen vragen voor die 15 euro contributiegeld
die we jullie elke maand overmaken, waarmee we ook nog eens ons eigen failliet tekenen aangezien
FNV doodleuk naar Sandd overstapt. De enige reden die ik momenteel nog zie lid te blijven is
Agnes Jongerius inzake pensioen idioterie. Dus, kom in actie! Zelfs de krakers (=anarchie, chaos)
weten grote protestmarsen te organiseren, dus waarom wij postbodes niet? @Bond James Bond:
Ook ik pleit voor een geheime bijeenkomst, waarin het licht op zwart gaat (begonnen de
Democraten enkele jaren terug ook mee om de Republikeinen te verjagen)
Psychologija
-------------------------------------------------------------------------------24-10-2009
Waar haalt b de vries de gore moed vandaan om op het journaal te verkondigen dat de postbode wel
inlevert, zo moet hij in opdracht van zijn vrienden bakker en hollander toch nog proberen om de
postbode zo gek te krijgen dat die als nog loon inlevert. B de vries je bent lid van de abvakabo daar
hebben de leden gezegd dat ze niks willen inleveren, de hersenspoeling die je van je vrienden heb
gehad heeft op het ogenblik zo'n uitwerking dat je niet meer weet wat je zegt, en enkel nog je
vrienden hollander en koorstra kan napraten.een advies rot zo snel mogelijk op uit de vakbond,
want je bent gewoon een judas een verrader al besef je dat zelf niet. dat is het zielige van je. maar
onthoud het goed en vertel het je vrienden dat de postbode niks maar dan ook helemaal niks inlevert
Bonden negeer verrader de vries en lever niks in joop
-------------------------------------------------------------------------------24-10-2009
Wat een gezeur over de vakbonden! Men is waarschijnlijk vergeten dat er ook andere tijden zijn
geweest... Hoofdschuldigen aan deze situatie zijn volgens mij onze 'volksvertegenwoordigers', die

moeten we eerst tot de orde roepen! Binnenkort met z'n allen (maar dan ook allemaal!) naar het
binnenhof in Den Haag. Kunnen we ook nog even langs het hoofdkantoor gaan!
appie 2
-------------------------------------------------------------------------------24-10-2009
Hebben de bonden hier in Nederland ook aandelen bij TNT? Of zijn ze omgekocht want dit neigt
wel naar corruptie, kijk maar B.de Vries. Wie heeft het nieuws gelekt naar de NOS? Is het B.de
Vries of is het W.Kok. Wie van de twee verraders? En wat doet DE GROTE VAKBONDSMAN
W. KOK BIJ TNT? Zijn dit geen verraders en corrupte heren? Bedreven en de regering he

Twan
25 oktober 2009, 12:18
Hallo allemaal je kan het niet geloven dat er bij TNT post nog geen stakingen komen,
als je de medewerkers zo behandeld heeft praten geen zin meer.
Dat al het werk wordt weggehaald bij produktie en bijvoorbeeld wordt overgeheveld naar paketpost
en collectie en andere onderdelen blijven de medewerkers van produktie achter in een lege BV.
Er zit maar een ding op en dat is alles plat ook bij andere onderdelen en niet alleen bij produktie
maar alles van TNT.
Mijn steun heben jullie en ik sta niet alleen.

666
25 oktober 2009, 9:29
er wordt inderdaad door team coaches en planner veel gesjoemeld met cijfertjes, dat is altijd al zo
geweest, tja en dan de volgende team,coach die komt kan gaan puinruimen, en zich dan ook meteen
afvragen waarom zijn voorgangfer altijd wel in het groen draaide..........wat ook veel gebeurd
zaterdags is dat zaterdagwerkers zo een 15 minmuten vanm de dienst wordt afgehaald i v m de
hoeveelheid post, tja doe dat maar eens met b v 20 zaterdagwerkers................
en inmtimidatie bedreiging enz is aan de orde van de dag..................ik heb zelf zeer slechte
ervaringen

sikkie
25 oktober 2009, 2:40
Wat mij het meest stoort aan mijn werkgever TNT is dat zij zich in een slachtoffer-rol
plaatst terwijl ze ieder jaar nog winst heeft behaald. Ook het afgelopen jaar, zij het minder, maar dat
valt aan de crisis te wijten. Blijkbaar beschouwd TNT een mindere winst als een verlies, terwijl een
winst uiteindelijk dus een winst is.
De manier waarop deze resultaten behaald worden zijn uitermate twijfelachtig.
Zo word er dagelijks bij ons een verkeerde prognose gesteld qua te verwachten
volumes en de daarop volgende inzet van medewerkers. Uiteindelijk werken wij ons in het zweet

om deze aantallen ( die dus altijd meer blijken te zijn als op papier word voorgenomen) te behalen.
Mijns inziens houd TNT zichzelf hiermee ontzettend voor de gek, omdat ze weigeren een
realistische afspiegeling van het werk als zodanig te onder ogen te zien.
Juist deze houding treft mij als arrogant maar tegelijkertijd ook als naief. En juist deze houding
heeft al meerdere bedrijven de nek omgedraaid in deze tijd...
Wat mij betreft zou TNT eens onderzocht mogen worden op haar beleidsvoering.
Er zijn voldoende geluiden afgegeven over intimidatie en werkdruk, de vraag is echter hoe associaal
mag je je als bedrijf tegenwoordig gedragen??

Bart van Donselaar
25 oktober 2009, 0:47
Wat lees ik in de bijdrage van 666:
"FNV-penningmeester Hartveld stelt dat de vakcentrale vaker inkoopt via een aanbesteding.
''Sandd en SelektMail hebben inmiddels een cao afgesloten, dus willen wij ze niet uitsluiten.
Daarover is een gezonde discussie geweest tussen de FNV-bonden. Wij kijken niet alleen naar de
laagste prijs, maar ook of het postbedrijf fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hanteert.''"
Hieruit concludeer ik dat de FNV vindt dat Sandd en SelektMail fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden
hanteren. Hoe diep kan je zinken?
De arbeidsvoorwaarden bij TNT zijn dan kennelijk meer dan fatsoenlijk. Daar kan dus volgens de
FNV best nog wat af? De stukjes vallen langzaam maar zeker op hun plaats. Maar het tafereel dat
tevoorschijn komt bevalt me allerminst!

Reacties

666
24 oktober 2009, 23:56
24-10-2009
postbodes TNT... krijgen mes in hun rug...
FNV gaat post aanbesteden
Terwijl de FNV-bond AbvaKabo vecht voor de werkgelegenheid bij TNT Post, dreigt de
vakcentrale FNV de postbodes in de steek te laten. De vakcentrale verlengt het contract met TNT
niet en schrijft een tender uit, zodat de concurrenten Sandd en Selektmail kunnen meebieden. Dat
bevestigt penningmeester Leo Hartveld van het federatiebestuur.
Het gaat om zo'n 21 miljoen poststukken per jaar, de post van alle FNV-bonden. Bij Sandd en
SelektMail is al prijsopgave gevraagd, zeggen de woordvoerders van de bedrijven. Het kabinet gaf
de postmarkt op 1 april helemaal vrij, waardoor Sandd en Selektmail net als TNT Post alle soorten
post mogen bezorgen.

De stap van de vakcentrale is opmerkelijk omdat AbvaKabo, een van de bonden van de FNV, vecht
voor de werkgelegenheid bij TNT. In mei verwierpen de postbodes een cao-akkoord waarbij de
fulltime medewerkers fors loon moesten inleveren om ontslag van 11.000 postbezorgers te
voorkomen. Voor de bonden zijn gedwongen ontslagen onbespreekbaar. Maandag komen zij met
suggesties om op een andere manier te bezuinigen bij TNT.
FNV-penningmeester Hartveld stelt dat de vakcentrale vaker inkoopt via een aanbesteding.
''Sandd en SelektMail hebben inmiddels een cao afgesloten, dus willen wij ze niet uitsluiten.
Daarover is een gezonde discussie geweest tussen de FNV-bonden. Wij kijken niet alleen naar de
laagste prijs, maar ook of het postbedrijf fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hanteert.''
Sandd en Selektmail betalen hun bezorgers nu nog stukloon. De bedrijven hebben zich verplicht om
in 3,5 jaar tachtig procent van hun bezorgers in vaste dienst te nemen en niet meer op stukloon te
betalen.

Marco Beumer Zwolle
26 oktober 2009, 8:41
GERARD ABEN, DIRECTEUR PERSONEELSZAKEN VAN TNT
zegt in de telegraaf van zo 25 0kt dat wij de cao hebben afgekeud omdat wij geen 5%
loon wilden inleveren voor behoud van werk.
hij zegt dat het huidige persooneel 5% had moeten inleveren en nieuwkomers 15%
weer zo'n VUILE LEUGENAAR die de waarheid verdraaid, zodat wij de zeikers zijn.

Sjaak R.
25 oktober 2009, 20:40
EDITH, JE PRAAT POEP! Ik hoor dat onze eige F.N.V. de post gaat w eghale bij TNT! Wat is dat
nou Edith. Reageer daar nou es op! Jullie is het ook alleen maar om het geld te doen! SCHANDE!

Going Postal
25 oktober 2009, 20:25
En voor de goede orde, die FNV waar ik het net over had, is dus dezelfde FNV waar mw. Snoey's
Abvakabo FNV onder valt! Dezelfde club die beloofde zich voor 200% in te zetten voor de
postbodes laat diezelfde postbodes nu keihard valen. Schoften zijn het, grote hufters!

Going Postal
25 oktober 2009, 20:10
FNV-penningmeester legt uit waarom hij het geen probleem vindt de FNV post bij Sandd of
Selektmail onder te brengen, ipv TNT.

''Sandd en SelektMail hebben inmiddels een cao afgesloten, dus willen wij ze niet uitsluiten.
Daarover is een gezonde discussie geweest tussen de FNV-bonden. Wij kijken niet alleen naar de
laagste prijs, maar ook of het postbedrijf fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hanteert.'
Gemakshalve vergeet hij echter dat die, overigens nog vrij schamele, CAO, op nagenoeg alle
bezorgers van Sandd en Selektmail NIET van toepassing is! Deze mensen zijn niet in dienst van het
bedrijf (ze hebben een OVO, een Overeenkomst Van Opdracht), eb krijgen per brief betaald. Ze
krijgen niet doorbetaald bij verlof of ziekte, er worden geen sociale premies afgedragen, en je hebt
geen enkele ontslagbescherming. Zijn dat fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden volgens het CNV??

Marco Beumer
25 oktober 2009, 19:04
EDITH ,
zie mijn link in mijn vorige mail.
als alles zo in de media komt dan heeft een buitenstaander geen of weinig begrip voor ons.
laat de bonden zelf eens een pagina groote advertentie plaatsen waarin staat hoe TNT de boel
bedonderd

Benhet Zat
24 oktober 2009, 15:34
Nou Edith,
Jullie van de bond zijn allemaal neppers!
Lekker met TNT in de ganzenpas lopen stelletje landverraders!

Punica
24 oktober 2009, 22:06
Dus Edith,
CEO Peter Bakker van de Commissie Bakker adviseert het kabinet dat de AOW leeftijd naar 67 jaar
moet en nu het kabinet dat advies daadwerkelijk aanneemt ontslaat Petertje maar snel ff 11.000
postbodes. Begrijpelijk want postbode valt toch ook onder de zware beroepen waar de werkgever
straks op 65-jarige leeftijd een aangepaste functie voor moet cre?ren of niet. Dus Peter adviseert iets
waar hij zelf onderuit wil komen he of zie ik dat verkeerd. En jullie bonden durven geen vuist te
maken omdat jullie accoord zijn gegaan met het zgn. "ingroeimodel". Jullie werken hierdoor mee
aan het vernietigen van de markt en laten de postbodes die al jarenlang lid zijn van de bond in de
kou staan omdat jullie een kapitaalkrachtig bedrijf als Deutsche Post de mogelijkheid hebben
gegeven om onder het MINIMUM LOON te werken. Nederland is ziek!!! Nogmaals hou dat
referendum maar voor gezien. WIJ LEVEREN GEEN SALARIS IN. Wij gaan wel lekker met
11.000 gezinnen van het WW-potje snoepen. Wordt de crisis in Den Haag misschien nog iets
groter. Jullie moeten je echt schamen!!!

Stoch
13 november 2009, 20:46
De postbode & TNT zijn enkel nog te redden als het hele drama eens goed in de media komt. En
dan bedoel ik niet de kop van Bernard De Vries op het 20 uur journaal of een artikel in het
plaatselijk sufferdje, maar dagenlang op Netwerk TV om 20:30 uur, tijdens een wekenlange staking
tussen Sinterklaas en nieuwjaar, dat het hele land lamligt qua postbezorging aan winkels, die het
toch van de kerstdrukte moeten hebben.
Wij postbodes hebben toch niks te verliezen, want wij vliegen er toch allen uit en dan beter in 2010
als 40-er dan in 2015 als 50-er.
DUS IK ZOU ZEGGEN KIES VOOR STAKEN, KIES VOOR 2 !!!!
En Edith, reageer eens op deze site. Sharon Gesthuizen van de SP reageert tenminste nog eens per 2
weken op www.reddepostbode.nl
PLEASE, reageer. I Beg you PLIES.
I'm asking you as a friend. As a favor. For a son.
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

POsbode in hart en nieren
8 november 2009, 17:10
Let op allemaal
Kijk goed wat je ga stemmen met keuze EEN sta je over een paar jaar toch op straat met minder
poen
Want er blijven nog maar 5/6 werkplekken over in HEEL Nederland voor TNT ers

Keuze Twee is ook geen goede regeling
Maar volgens afspraak mogen ze geen mensen ontslaan als ze postbezorgers blijven aan nemen
Dus wat kunnen ze ons maken
En keuze DRIE is er niet bij
Als je er toch uit moet dan maar WW van het huidige salaris
En op de werkvloer is het ook geen pretje meer !! Zacht uitgedrukt, en het wordt aleen maar erger
Hou alle forems goed in de gaten
Veel sterkt in de toekemst

Reacties

arjan
8 november 2009, 15:12
d is gewn hetzelfde verhaal, alleen uit een ander vaatje getabt, uiteindelijk kom je gewoon op -15 %
uit, wat TNT uiteindelijk graag wil.
en na 2015? wel dan ben je toch je baan kwijt, maar dan heb je wel een uitkering naar het laatst
verdiende loon, ik hoop echt dat in dit nieuwe plan niemand intrapt
ik ben er ondertusssen doodmoe van geworden en schijtziek

sallander
16 november 2009, 11:37
Salonsocialist is een licht pejoratieve term,die gebruikt word iemand te omscchrijven die
pretendeert socialist te zijn,maar zich in werkelijkheid een kapitalistische levenenstijl
aanmeet.Beste Edith ik heb het gevoel,dat dit ook bij de bondsbestuurders het geval is,waar is de
bevlogenheid de passie,die vroeger bij de bondsbestuurders aanwezig was.Kom eens meer in
actie,tegen de alles verwoestende liberalisering drang.Zeg eens nu is het afgelopen en ga de
barricades op,of zijn jullie volgevreten profvoetballers,die te lui en te bang zijn om nog idealen te
hebben.Zoals het er nu uitziet,is optie 2 van de beide slechte alternatieven,de enigste verstandige
keus om op te stemmen.Nooit inleveren en dat alleen,om de aandeelhouders tevreden te
houden.Wordt wakker en laat u door TNT geen oor aannaaien,de directie van TNT,is al jaren bezig
om deze reorganistie drang,door professionele Bureaus uit te laten werken.Na 33jaar alles voor het
bedrijf te hebben gegeven,met een groot posthart en het gevoel hebbende,door TNT OR en de
bonden besodemieterd te zijn.Destijds met de liberalisering werd ons beloofd,liberalisering is goed
voor het bedrijf de klant en de werknemers,nu zien we het resultaat.Daarom hoop ik,dat optie 2 er
door komt en de directie van TNT onrustig wordt.En met de kerts alles platgaat,met of zonder jullie
zogenaamde steun.Leve eerlijke cocurrentie op de postmarkt.Sallander

Boertien
11 november 2009, 21:44
Geachte heren Koorstra en 2-petten-op Bakker,
één van de redenen dat er straks gestaakt gaat worden:
(ik zal TNT hierover trouwens nog aanschijten bij de PVV)
In 2007 las ik in dagblad DePers dat in Darfur 45 hulpvrachtwagens van WFP zijn overvallen,
waarvan 23 chauffeurs nog worden vermist en 37 vrachtwagens zoek. Ook in Afganistan is het om
de haverklap prijs.
Daarmee steunt TNT indirect oorlogsmisdaden.
Not in my name !!
TNT geeft geld aan WFP, zodat mensen in de 3e wereld niet ziek worden,

terwijl postbodes door bezuinigings-rondes de broekriem steeds verder moeten
aanhalen en daardoor zélf (werk-gerelateerd) ziek worden; Heup, meniscus, hart, artrose,
slijmbeurs, voet, rug, migraine, noem maar op. En maar van hot naar her rijden, wegpest beleid
door van wijk naar bezuinigings wijk te laten rijden naar de andere kant van de stad en weer terug
(meest 25 min rijden, 10 min bundeltje rondbrengen).
TNT komt steeds vaker met ludieke acties, prikbordnieuws en bezoekjes van WFP op de werkvloer,
terwijl wij postbodes ons op dat moment in het zweet werken en gek worden.
Zelfs gekke Ella Vogelaar zou zoiets kranks niet in haar hoofd krijgen.
Bij TNT zitten door het hele land klaplopers die 2/3e van de dag niks (zinnigs)
doen. Met name de schalen 5 t/m 11 (bedenkers van controversi?le zaken als WIT, WFP, Toekomst
VGB, Georoute), verder (assistent)groepsleiders die de hele dag uitdraaitjes maken en verscheuren,
en medewerkers die
door het land reizen om te controleren of de papiersnippers
op de werkvloer wel zijn opgeruimd, de verhuis-kaarten niet zijn verlopen en allemaal
wereldvreemde vragen stellen. Na een beetje ouwe-hoeren zijn ze weer weg.
Het gaat van de koffie automaat naar de kantine, van kantine naar rokersruimte, van rokersruinte
naar buiten, en van buiten weer naar de koffie automaat. Vergat ik de lange pauzes in de stad nog?
Dan bij deze.
Kortom, TNT moet eens wat minder denken en eens wat meer n??denken, en minder de
omgekeerde wereld spelen, want nu is het te laat gaan we de boel platgooien met kerst.
PS, ook nog een tip om papier-snipper controleurs eens iets zinnigs te laten doen, als ze niet te lui
zijn zich eens te bukken: Ik wed dat in de postbus-ruimtes over het hele land nog plenty brieven van
meest half jaar en ouder ONDER de metalen pakketten- en brievenbundel- plankjes liggen. Deze
glijden vaak door de gleuf-achtige openingen links en rechts. Heb steekproeven gedaan bij ons in
vestiging en reeds 3 keer prijs.
En die hele privatisering en liberalisering is destijds bedacht door een klein kluitje zakenlui en
aandeelhouders, met achteraf een heerlijk potje nuiken.
Ons postbodes en de klant is niks gevraagd.

Marion Stofbergen
20 november 2009, 19:14
Stoch (of zoiets haha)
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog geen last heb van individuele intimidaties maar dat kan ook
komen doordat er bij ons zelden of nooit koffiepraatjes of vergaderingen zijn hoor. Ik heb t idee dat
jij intimidaties bedoelt van je teamcoach , de mijne is een beginneling en die weet hoe ik er over
denk. En verders hebben wij managers die regelmatig van vestiging wisselen. Hoe zit dat bij jou
dan ??? Zit jij in zo'n benarde situatie dat je niet voor je mening kan uitkomen momenteel ?
Marco Beumer bedankt voor je reactie !
Groetjes Marion

Marco Beumer
11 november 2009, 16:22
Marion je hebt gelijk !!
Stoch.... als je voor je mening uitkomt is dat geen reden om je te ontslaan !!
De leidingevenden zouden eens begrip moeten tonen inplaats van mee te slijmen met het beleid van
TNT.

30 jaar trouwe postbode
11 november 2009, 0:35
VERSCHRIKKELIJK ZOALS WE DOOR DE BONDEN IN DE STEEK WORDEN GELATEN.
MIJN LAATSTE CONTRIBUTIE BETAALD.
EDITH BEN JE OP VAKANTIE OF ZO (VAN ONZE CENTEN??)

loco
10 november 2009, 23:13
DUS V.S.P is ook nog te duur??
Straks zeggen dat er minder post is .dat wilden ze wel graag kwijt in de media!!
zielig hoor!! ( maar dat is wel eens eerder vertelt door Sharon )

Stoch
10 november 2009, 22:54
Gewoon met kerst de boel platgooien. Geen kerstkaarten (verstuur die nu maar al) en ook geen
andere post. Dan zal het HELE LAND rond Kerst/Sinterklaas lamliggen, want ook de koopwinkels
en bedrijven die het van de kerstperiode moeten hebben, krijgen geen pakjes, rekeningen en massainkoop-folders meer.
ZAL HET KABINET EINDELIJK EENS WAKKER SCHRIKKEN.
Behalve de bobo's en TNT-aandeelhouders (die ook bij de concurrenten ingeweven zitten) zal
niemand bij TNT er schade van hebben, we kunnen er alleen maar op vooruit gaan. We worden er
uiteindelijk toch allemaal uitgekegeld.
Jammer dat het in de hedendaagse maatschappij zo moet, eerst rellen voordat je aandacht krijgt.
@Marion Stofbergen: Op reddepostbode zei je dat iedereen zijn alias moet verlaten en onder zijn
eigen naam en vestiging moet schrijven. Nou, ik kan je zeggen dat de individuele intimidaties alleen
maar erger worden, want of ik het nu hier op de site zeg, of recht in het gezicht van de tc, het wordt
opgevat als tegen TNT ingaan, ook al edoel je het goed, en dus wordt je een kopje kleiner gemaakt.
Ik heb er geen probleem mee eruit te vliegen, maar dan wel allemaal tegelijk en niet als eenling,
want dan krijg je bij latere sollicitaties weer vragen van waarom vloog jij er als eerste uit.
Trouwens Edith, bent U er nog? Hey come on, somebody wake her up. Come on. Ik ga vanaf
morgen gewoon weer posten op reddepostbode, want hier is niemand meer. Laten we alles centraal
houden (SP gedachte), want de privatisering en liberalisering zorgen al voor genoeg versnippering.

de Afgedankte
10 november 2009, 20:43
Beste Collega's en bonden,
Het is voor mij helemaal duidelijk.
Wij worden genaaid door de TNT directie en onze overheid.
De plannen van de TNT staan allemaal duidelijk op onze "harde schijf".
Maar dat onze overheid de post laat verzenden door Sand, waar de bezorgers
voor een hongerloontje de straat op moeten, geen fatsoenlijke cao hebben en ook totaal geen kennis
hebben van het postbedrijf slaat alles.
Dit geeft een indicatie waar de nederlandse economie de komende jaren mee te maken gaat krijgen.
Onderbetaalde arbeiders waar onze overheid zelf aan bijdraagt.
Ikzelf ben 50 jaar. ruim 30 jaar werkzaam bij TNT en alleen verdiener.
Ik vind dit triest en je doet er helemaal niets aan.
Maar één ding staat voor mij vast.
Als ze mij afdanken dan ga ik profiteren tot aan mijn aow leeftijd toe.
Een paar dagen bijklussen en we komen er ook wel.
Een afgedankte fulltime TNT'er

roelof boer
10 november 2009, 19:07
politiek kan zgn wel achter ons staan maar het sandd mag het komend
anderhalf jaar 70 milioen poststukken versturen omdat ze dus inderdaad goedkoper zijn.
waar blijven jullie nu als jullie dit al doen en waar ia dan jullie gedachte dat alles c02 verstuurd
moet zijn mileuvriendelijk produckt of auto s die elektrisch rijden.
alles prachtig zoals het hoort maar nu is de politiek er niet bij want dit versturen via het sandd is
goedkoper zullen ze ook wel meer bonus overhouden net als een hoge heer bij tnt die een bonus
heeft ontvangen van ong 7 milioen

Reacties

Stoch
9 november 2009, 21:01
Edith, er kan door topmensen in de wandelgangen wel gezegd worden dat post rondbrengen meer
iets voor minder bedeelden is, maar dat is vuilnis ophalen en konten van bejaarden afwassen ook, en
toch hangen daar in kantines bij TNT hele vacature-prikborden mee vol. Post rondbrengen is iets
dat met de grootste zorgvuldigheid betracht moet worden, je loopt immers met prive-gegevens over
straat, er wordt niet genoeg voor gewaarschuwd wb internetten en oud papier aan de straat zetten,
dus bepaald niet iets voor mensen met IQ kontenwassen of vuilnis ophalen(verstand op 0, gezicht
op oneindig).

Edith, als de bonden al niet akkoord gaan met de Keuze-1 voorstellen van TNT (zie daarvoor
google, geavanceerd zoeken, en dan woord "tnt" in domein www.nu.nl), hoe kunnen wij postbodes
dan met keuze 1 akkoord gaan?? Dus reageer alstublieft eens in uw weblog als ik het verkeerd heb,
want ik neig sowieso steeds meer naar keuze 2. Als ik moet kiezen tussen een lang-dradige
zeurderige pijn, of een hevige korte pijn, nou dan weet ik het wel. Ik denk na dat er ook steeds meer
sociale onrust komt, ook bij de klant, en ik vermoed dat de overheid die hele privatisering van deze
krimpende postmarkt terug komt te draaien.
Edith, als TNT, de overheid en de bonden mij de garantie kunnen geven dat ik mijn vast contract tot
mijn pensioen bij TNT mag blijven aanhouden (desnoods van 37u naar 24u, als ik als 60-er maar
tegen minimaal bestaansminimum kan blijven werken, zodat ik mijn huis (mijn pensioen) niet hoef
op te eten, ben ik bereid Keuze 1 te stemmen. Zolang die garantie NIET gegeven kan worden, leef
ik bij TNT van dag tot dag en kies ik dus keuze 2. Enfin, ik hoor van U.

jan
9 november 2009, 15:05
Hallo WIE maakt er eigelijk een CAO doen dat de BONDEN in samenspraak of is dat TNT met
dreigementen van 11000 ontslagen zonder oprot premie?

Westlander
9 november 2009, 11:30
Dit is geen sprookje: Een bedrijf houd er geen kostgangers op na,dus ze hebben ons (nog) nodig. Ik
weet niet of iedereen het al begrijpt of wil begrijpen maar ze willen van de postbode oudenstijl af en
willen verder met de vsp/selectmail/sandd stijl verder en dit plan is al meer dan 10 jaar bekent bij
niet alleen de vakbonden 'eerst het vak postbode uitkleden en dan uitserveren' dit is mij toen al
verteld door een vooraanstaand lid van een vakbond. Dus optie (1) stemmers hou je zelf niet voor
de gek door te denken als ik inlever hou ik werk, vergeet het maar. Een beurs genoteerd bedrijf
anno 2009 houd er geen kostgangers op na die te veel zijn (kosten). Dus ze blijven met toestemming
van de vakbonden aan de boom schudden tot de meeste van ons (weg) er uitgevallen zijn. Dus kies
voor mogelijkheid (2) zodat we in ieder geval in kostuum en met kist begraven worden. (optie op
gedenksteen of grafsteen )

Trots Opgelucht
8 november 2009, 14:50
DE AAP KOMT UIT DE MOUW: Zie helemaal onderaan in dit bericht, van TNT geciteerd:
"* cijfers zijn INDICATIEF".
Alles staat dus verre van vast.
Verder wordt bovenin gerept over "een aantal VOORBEELDEN". Een VOORBEELD wil zeggen,
staat nog niet vast. Hiermee kan TNT zich achteraf indekken, als blijkt dat de schalen 3 maar liefst
7% hebben ingeleverd, en de schalen 11 niks inleveren en de bobo's met hoge bonussen wegkomen.
Wie controleert straks trouwens de salaris-strookjes van de top en de schalen 7 t/m 13?
Kortom, alweer boterzachte leugens waar je niet in moet trappen.
?€¢ Per 1 januari 2010 wordt de Tot. op zaterdag gehalveerd van 40% naar 20%.

Een aantal voorbeelden van de gevolgen, die dit cao voorstel voor verschillende functiegroepen
heeft:
Functie Effect per 1 januari 2012
Postbode schaal 3 max.
Gemiddeld netto maandinkomen: -2,5% tot -3,5%*
Sorteerder schaal 2
Gemiddeld netto maandinkomen: -2,0% tot -3,0%*
Teamcoach schaal 7 Gemiddeld netto maandinkomen: -3,0% tot -3,5%*
Stafmedewerker schaal 11
Gemiddeld netto maandinkomen: -3,0% tot -3,5%*
* cijfers zijn indicatief

Trots Opgelucht
8 november 2009, 14:31
Edith, als er straks 1000 ?? 7000 man uitmoeten (TNT heeft oa de tv-gidsen vanaf januari reeds
afgebeld) dan moeten dit allereerst alle TIJDELIJKE krachten zijn. In elk fatsoenlijk bedrijf geldt
last-in-first-out. Mijn broer werkt in een grotere Mercedes garage die flink verlies draaiden, waarna
ALLE 11 tijdelijke krachten wegmoesten, plus 1 vaste kracht (die ook nog eens flink bijbeunde).
Nou, TNT draait 550 miljoen WINST per jaar (17217 euro per hardwerkende postbode), dus de
rechter zal massa-ontslag sowieso nooit goedkeuren. In de bonden-brief stond dat 2% van een bruto
maandsalaris 25 euro is. Enig rekenwerk laat zien dat een bruto maandsalaris dan 1250 euro is. Lijkt
mij sterk. Is het rekenmachine kapot? En waarom niet anoniem stemmen? Op die manier kunnen
bonden en bedrijven inderdaad steeds meer naar elkaar toe groeien, al bewijzen genoeg van gehoord
(TNT managers wisten nog eerder van de nieuwe stemronde dan de postbodes, toets Ctrl F Marion
Stofbergen). Wie garandeert dat stemlijsten niet aan TNT worden doorgespeeld? Met name
postbodes met een eigen huis hebben zo vantevoren al een keutel in de broek. Bij de OR&OC
verkiezingen werd alles mooi uitgestald en kon je anoniem stemmen. Is er geld tekort dat ze deze
methode bij stemmingen NIET hanteren? Steek jullie die pennen, spelkaarten & buttons rond
verkiezingstijd maar ergens, als we maar fatsoenlijk kunnen stemmen met CAO-stemmingen. Ik
stem sowieso 2, ik heb geen zin meer om te werken. Dan ga ik wel lekker steuntrekken, en laat ik
mijn collega's hun huis, spaargeld & pensioensaving's wel opeten, na een avontuurtje van een jaar in
een ander bedrijf. Leve de privatisering. Leve de liberalisering. Dat woord betekent blijkbaar niet
vrijheid, maar gevangenschap. Dat je straks uit je huis gezet wordt.

Grens bereikt
8 november 2009, 1:06
Mijn lichaam is al helemaal naar de donder .Al bijna 30 jr in dienst
bij TNT ,slijmbeursontstekingen ,versleten heupen ,knieen en dat allemaal
dankzij hard werken bij TNT .Normen worden steeds weer aangepast in de hoop
ons op straat te kunnen gooien als we niet meer de norm kunnen halen
nooit met een gerust hart naar je werk kunnen ,nooit de deur achter je
dicht kunnen gooien als je dienst erop zit omdat je baan jaar in jaar uit op de tocht staat
Altijd werken met een bepaalde druk met in je achterhoofd wanneer jij aan de beurt bent
Twee nachten werken enkel voor je reiskosten omdat je noodgedwongen mee bent
gereorganiseerd naar een werkplek wat 100 km van je woonplaats is verwijderd .
Steeds meer werk met minder mensen, steeds meer zalmkleurige dure overhemden
op de werkvloer om ons"het pulp" in het gareel te houden ,steeds minder inkomen
steds aanpassingen en steeds valse beloftes .

NEE NIKS INLEVEREN .!! GENOEG IS GENOEG .!!

loco
7 november 2009, 21:20
Ik vindt dit hele gesodemieter wat zich over onze hoofden afspeeld,EEN GROTE MINACHTING
VOOR HET BEROEP VAN DE HARDWERKENDE POSTBODE !!

arjan
7 november 2009, 16:45
het is inderdaad uitgekomen zoals ik al wel gedacht had, je moet nu gaan betalen om te blijven
werken, tijdelijk natuurlijk........en het bedrijf dat TNT heet gaat werk voor mij zoeken? tof.maar .
maar abva kabo !! stap onmiddellijk uit uit deze droomwereld!!!!
we zijn allemaal tegen de vijtig jaar nu, de meesten van ons hebben jaren stil gestaan met het idee
van we blijven werken bij de post tot we met pensioen gaan. dom misschien maar toch.........en waar
gaat TNT dan zoeken? er is geen crisis en zo......en om zoveel mogelijk medewerkers aan ander
nieuw werk te helpen, waarom zoveel mogelijk medewerkers? waarom niet van : we gaan
IEDEREEN aan niew ander werk helpen, en stel TNT slaaagt hierin, voor wat voor loon gaan we
dan werken? 1200 netto per maand? onze uitgaves en hypotheek zijn nu gebaseerd op wat we
verdienen...........
het idee hierachter is gewoon van: jongens het is ons gelukt, de dure volletijdswerkers zijn
weggetteiterd, we voegen al onze bv tjes en zusterbedrijfjes weer samen tot een groot postbedrijf
.......de winst groeit plotseling weer, er is opeens geen concurentie meer, maar waaarom leveren de
grote heren bij TNT niet in? het moet weer over de rug van ons.
ik stem in iedergeval tegen..............we doen nu al veel te veel met de nieuwe diensten, we doen nu
al het werk met veel minder menssen, we hebben altijd min uren we moeten bijna elke zaterdag
wwerken, en dan ook nog minder verdienen??????????? we zijn echt niet achterlijk of een stelletje
mongolen!!!!!!!!
bovendien moeten we toch weg, nu opeens geen 11000 maar minder........kortom TNT is een nieuw
spel begonnen.

ben het gezeik zat
7 november 2009, 8:45
Datum: 6 november 2009
Afzender: Directie TNT Post
Prikbordnieuws
Cao voorstel TNT Post
Binnenkort zal het overleg tussen TNT Post en de vakbonden over een nieuwe cao weer van start
gaan.
Afgelopen maanden hebben beide partijen een onderzoek gedaan. Uit het in mei gehouden
onderzoek
van het bedrijf en de OR Productie onder medewerkers in de schalen 1 t/m 4 blijkt dat er bereidheid
is

om in te leveren op arbeidsvoorwaarden. Medewerkers willen wel betrokken worden bij de
oplossingen.
De vakbonden hebben het externe bureau Ecorys gevraagd alternatieve mogelijkheden voor
kostenbesparing te onderzoeken. Inmiddels is gebleken dat ook zij aangeven dat het alleen mogelijk
is
om gedwongen ontslagen te voorkomen door in te leveren op arbeidsvoorwaarden. Hiermee
informeer ik
u over het nieuwe cao voorstel van TNT Post, waarin we rekening houden met genoemde
onderzoeken.
Behoud van werk staat voorop
Behoud van werk staat nog steeds voorop. Door beperkt in te leveren op de arbeidsvoorwaarden,
kunnen we de tijd nemen om zoveel mogelijk medewerkers aan ander werk te helpen. Zo kan
gedwongen ontslag tot een minimum beperkt blijven. Het cao voorstel geldt voor ??lle TNT Post
medewerkers in de schalen 1 t/m 13. Door allemaal in te leveren kan de teruggang in inkomen
beperkt
blijven.
Het cao voorstel in grote lijnen:
?€¢ De cao loopt t/m 31 december 2012;
?€¢ De cao geldt voor alle medewerkers in de schalen 1 t/m 13 van de onderdelen Productie,
Commercie, TNT Post Hoofdkantoor (Staven & Services), Spring en EMN;
?€¢ T/m 31 december 2012 zijn er geen collectieve loonsverhogingen;
?€¢ Vanaf 1 januari 2010 geldt een eigen bijdrage voor de pensioenpremie van 2% oplopend in
stappen
van 2% per jaar naar 6% per 1 januari 2012;
?€¢ Per 1 januari 2010 wordt de Tot. op zaterdag gehalveerd van 40% naar 20%.
Een aantal voorbeelden van de gevolgen, die dit cao voorstel voor verschillende functiegroepen
heeft:
Functie Effect per 1 januari 2012
Postbode schaal 3 max.
Gemiddeld netto maandinkomen: -2,5% tot -3,5%*
Sorteerder schaal 2
Gemiddeld netto maandinkomen: -2,0% tot -3,0%*
Teamcoach schaal 7 Gemiddeld netto maandinkomen: -3,0% tot -3,5%*
Stafmedewerker schaal 11
Gemiddeld netto maandinkomen: -3,0% tot -3,5%*
* cijfers zijn indicatief

30 jaar trouwe postbode
6 november 2009, 21:39
EDITH,
waarom zijn de achtelijk hoge bonussen voor Bakker & Co NIET ter discussie gesteld??
En hoeveel gaan de loonschalen 5 t/m >13 inleveren??????? 1%-tje of zo zeker.
GEEF EENS ANTWOORDT OP O N Z E VRAGEN!!!!

Reacties

Stoch
6 november 2009, 19:09
Edith, bij dat TNT onderzoek van Bernard De Vries (toch onze medezeggenschap??) mochten de
postbodes 3 suggesties geven voor besparingen. Te denken viel aan: 1)Het omruilen van collega's
tussen vestigingen zodat er geen reiskosten meer zijn. 2)Postbodes het contract laten terugbrengen
van 37 naar 30 of van 30 naar 24 uur, waarbij de werkgelegenheid zeker 25 jaar gewaarborgd is, op
straffe van staking elke kerst. 3)De wijken en bezuinigings-wijken efficienter indelen. Enfin, door
de "hoge" opkomst (slechts 30% leverde het onderzoek in) gaat TNT nu groeps-gesprekken
beginnen in grotere groepjes zoals de suggestie werd gewekt, om met ons over die besparingsidee?n te gaan praten. Oproep aan iedereen: Kan iemand zich herinneren dat ie bij 1) 2) ?‰N 3)
heeft ingevuld "ander werk zoeken"? In werkelijkheid gaat TNT die suggesties nu namelijk
misbruiken (Gesprekken Van De Toekomst) om ons eruit te kunnen gooien, suggesties voor ander
werk, in groepjes van 2(!!). NEE BERNARD DE VRIES, DAT WAS NIET DE AFSPRAAK !!!!
Waar ik verder bezwaar tegen heb: Mogelijkheid 1 zou uiteindelijk uitkomen op 7% inleveren. Iets
waar TNT inderdaad wel mee akkoord zou gaan zo vlak voor de kerst (n?? de kerst zullen ze die
boel dan wel weer willen openbreken). Mogelijkheid 2 staat voor verbetering CAO (1%
loonsverhoging?). Waarom niet gewoon kiezen voor NOOIT gedwongen ontslagen, waarbij voor
mijn part 15 jaar de nullijn (alles netto uitgerekend). Als andere bedrijven jaarlijks gemiddeld +3%
erbij krijgen, dan mag TNT bij een volume-afname van -3% toch wel op de nullijn zitten. Beiden
heffen elkaar namelijk op (+3 en -3 is bij mij nog altijd 0). En dan voor de rest geen gezanik meer
van Gesprekken Van De Toekomst en andere pesterijtjes om druk op de ketel te zetten. ZE ZIJN
GEK GEWORDEN.

marco Beumer
6 november 2009, 16:45
GEWELDIG ABVA , wat jullie voor ons LEDEN doen !!
helemaal SUPER !!!!
WIJ ZIJN DE LEDEN EN WIJ ZIJN DUS DE BOND !!
WIJ zeggen dat we NIKS willen inleveren en dat we
de boel plat willen hebben tijdens de kerst om zo
TNT te DWINGEN om op haar bezopen plannen terug te komen !!
maar wat doen jullie ??
jullie leggen ons 2 opties voor, waar we NIET uit WILLEN KIEZEN !!
maar wij hebben geen keuze !!
als we geen keuze maken word daar NIKS mee gedaan.
dan gaat onze stem VERLOREN !!!
GAAT het jullie alleen om het GELD wat jullie van TNT krijgen als
er een nieuwe cao word afgesloten ??
En zijn jullie BANG dat ACTIES jullie teveel geld gaat kosten ??

daar hebben we ZELF voor BETAALD hoor !!!!!!!!!!!!
dit gaat heel veel leden kosten WEES DAAR TROTS OP !!
we weten NU wat we aan jullie hebben , BEDANKT !!

Postbode in hart en nieren
18 november 2009, 22:34
STEM VOOR AL NOG TWEE TWEE TWEE
NU KAN HET NOG
DUS TWEE TWEE TWEE !!!!!!!!!!!!!!!!

Soho
18 november 2009, 21:24
Gefeliciteerd Abvakabo. Omdat jullie in april akkoord gingen met het 15%-inleveren- CONCEPTakkoord van TNT, gaan andere bedrijven dit nu na-apen, zie de aluminium fabrikanten. Eigen
schuld, dikke bult.
OK, het TNT-plan ging uiteindelijk niet door (door verstandige postbode-leden), maar de gedachte
is uit de fles en je krijgt hem er niet zomaar weer in.
Ik citeer een posting uit www.reddepostbode.nl :
****
Krankzinnig noemt de FNV bondgenoten het voorstel van de aluminiumfabrikanten "twintig
procent loon inleveren voor werkbehoud" ze zijn alleen vergeten dat ze bewust hebben mee gewerkt
aan het verspreiden van het Chinese griepvirus ( gebrek aan arbeidsvoorwaarden c.q. rechten ) door
begin dit jaar bij ons te komen met een voorstel om 15 procent in te leveren voor (tijdelijk)
werkbehoud.
****
Verder: In mijn posting eerder deze dag vergat ik punt 5) nog, namelijk:
5)TNT stond vandaag achtste van de 25 AEX-bedrijven (qua aandelen omzet),
waar ze normaliter NOOIT in het linkerrijtje (top 15) voorkomen. Verder steeg het aandeel
afgelopen week gigantisch.

Soho
18 november 2009, 17:54
Edith en anderen: Is het waar dat TNT Sandd heeft overgenomen?
1)Vandaag en gisteren had ik een 70-tal brieven van Sandd uit de HSM-machines (ING en
Donorregister), allen zonder portostempel, of met bloemstickertje of slechts Port Betaald.
2)Op www.reddepostbode.nl meldde iemand dat TNT Sandd heeft overgenomen.
3)Ook stond Sandd al enige tijd in de uitverkoop (postbezorging zou met gemiddeld 2.8 brieven per

50 huishoudens niet rendabel zijn).
4)Een overname was ook te verwachten aangezien de tandem Deutsche Post-DHL-Select Mail te
groot werd. Zag Neelie Kroes dit nu ook in?
Liefst antwoord, Edith.

666
18 november 2009, 15:42
marcel van heun,volgerns mij snap jij het niet helemaal. als j geld wil inleveren om alstublieft bij
TNT te mogen werken, dan doe je echt iets verkeerd, en ben je niet erg intelligent, bovendien moet
je toch weg, in 2015 of nog eerder zijn er alleen nog maar deeltijdwerkers in dienst bij TNT,
MISSCHIEN BEN JIJ TOEVALLIG DEELTIJDWERKER?
ddus optie 2 is de beste optie, ik ga liever met 80 % van dat loon de ww in, dan drie jaar later als ik
helemaal uitgeknepen ben, met 80 n% van dat loon, bovendien laat ik mij niet intimideren en nog
minder bestelen.
volgens mij heb jij in het weekend niets te doen, of zit je te vaak in de kerk, en dann ga je ook te
veel denken.

andre
18 november 2009, 13:07
beste marcel, zie niet veel verschil met keuze 1, = ook financiele afgrond

Marcel van Heun
18 november 2009, 7:22
Is voor optie 2 stemmen (inkomen boven werk) nou wel verstandig collega's? Je krijgt misschien
een klein beetje geld mee, maar daarna is het WW en daarna de bijstand. Je trekt ook je vrouw (en
misschien je kinderen) mee de financi?le afgrond in. Staar je toch niet blind op die fooi die je
meekrijgt! Het voelt misschien even lekker door op 2 te stemmen, maar de jaren daarna krijg je spijt
als haren op je hoofd!

30 jaar trouwe postbode
18 november 2009, 0:32
EDITH ARE YOU DEATH AND GONE???

ko perstraat
14 november 2009, 23:30
het is nu 4 en een halve maand geleden sind je laatste bericht (02-07-2009)
edith,schaam je !!!!!!!!!

als je zo lang op je kut zit ,wordt het dan niet eens tijd dat je je nuttig gaat maken?
voor dat er eelt op komt.
ko

Reacties

666
13 november 2009, 21:07
doe maar gelijk een soap serie met titel SLECHTE TNT TIJDEN GOEDE TNT TIJDEN met Harry
Koornstra die de hoofdrol krijgt en de bad boy is, gooit Harry net een fohn in het badwater terwijl
jij in bad ligt..............komt het harde verloop ten goede of niet dan?

Grens bereikt .
16 november 2009, 10:09
Ik vrees dat we hier met z"n allen voor Jan Doedel de sores
van ons af schrijven of zal dat de bedoeling zijn ? We zitten met
z"n allen in therapie o.a. bij de vakbonden schrijf het maar van je af mensen
vervolgens hoor of zie je ze niks meer ...schandalig .!!
P.S Postbode uit Limburg ,als je in het noorden v/h land woont is het van hetzelfde
laken een pak ..tien jaar geleden gerorganiseerd retourtje Groningen Zwolle 230 km .
Toevallig hoorde ik pas geleden van een "lijdinggevende "sorry leidinggevende
dat het mijn eigen keus is geweest ..tja mad world .!

BRRRRR
15 november 2009, 23:30
Ik vertrouw nog steeds op een grote staking met kerst, waarna alle media zich op dit sociale drama
storten, en waarna er een grote, machtige, EUROPESE postbond wordt opgericht die inziet dat
ondertussen in alle Europese landen de posterijen reeds gestaakt hebben en die hele privatisering
weer in de prullenbak geseponeerd moet worden, retour afzender (de graaiers), waarna iedereen
weer op een MENSELIJKE manier zijn 70-jarige pensioen kan halen, al dan niet parttime (zware
beroepen alla, dan doe ik er op zaterdag wel een bijbaantje bij) MAAR W?‰L MET VAST
CONTRACT EN ZONDER INLEVEREN.
Echter, tot nog toe, het lang slepend drama: Limburg is weer de dupe. Ervan uitgaande dat alle
plannen van TNT doorgaan, komt de dichts bijzijnde HUB voor Limburg in Eindhoven. Kunnen we
dus lekker met zijn 1317 postbodes dagelijks in een hete of ijskoude bus naar het werk. Of op je
brommertje, tuf tuf tuf. Sjors van de Rebellenclub. In Brussel lachen ze zich dood.
Er wordt ook wel eens gezegd dat postbode eerder iets voor mongolen is en dat wij postbodetjes
maar ander werk moeten gaan zoeken, maar in LIMBURG is er geen ander werk, hier mag je blij

zijn met een baan als postbode en dat wordt maatschappelijk nog zeer gewaardeerd. Ik ben de enige
in mijn straat die werk heeft, maar nu willen ze ook
MIJ de ww en bijstand in. Class act, Bakellende. Ik hoop dat PVV dit recht gaat zetten.
Kortom, Limburg is weer de dupe. Ik hoop op een kabinet met SP, PVV, Verdonk, CU en/of Partij
Dieren. Ook Pechtold mag erbij maar dan moet die mann zich eens niet zo aanstellen. Kortom, een
groot cordon sanitaire rondom de graaiers.

Ballen gooien in geen poppenkatst
16 november 2009, 18:24
Degenen die nog niet gestemd hebben, stem asjeblieft 2.
Vorige week per post een duidelijk 2 gestemd, met als motivatie bij mededelingen:
* Geen cent inleveren. Anders wordt het alleen maar erger (2%-4%-6%-8%-10% eigen pensioen).
TNT zal steeds meer de overhand krijgen als de meerderheid 1 stemt omdat ze merken dat we bang
zijn.
* Keuze 1 staat voor inleveren, keuze 2 staat voor vooruitgang. Waarom niet gewoon voorstellen op
de NEUTRALE lijn te zitten (geen vooruitgang, geen achteruitgang). Deze neutrale lijn staat korter
bij keuze 2 dan bij keuze 1.
* Laten we ons geen rad voor ogen draaien dat we bij keuze 1 mogen blijven. We worden er
uiteindelijk toch allemaal uitgekegeld, TNT wil van ons allen af. LEEF IN DIT BEDRIJF DUS
VAN DAG TOT DAG.
* Er zijn nog winsten genoeg in dit bedrijf.
Mensen stem aub 2 als je nog niet gestemd hebt.

J Dekker
27 oktober 2009, 19:57
Het is een grof schandaal dat je na veertig jaaar bij dezelfde baas werkt nu nog eens loon moet
inleveren,bonden verenig je krachten en kom voor je leden op,en heul niet mee met de baas,zit ik
daarvoor nou al 35 jaar in de bond bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bert
26 oktober 2009, 16:53
Ma 26 oktober 2009. Het laatste nieuws het eerst op nu.nl 'Maatregelen directie TNT te drastisch'
Uitgegeven: 26 oktober 2009 12:23
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2009 13:46
DEN HAAG - De vakbonden denken dat er minder hard gesneden hoeft te worden bij postconcern
TNT dan de directie voorstelt. Dat hebben de vakbonden, onder wie FNV Bondgenoten en CNV
Bedrijvenbond, maandag bekendgemaakt.
?© ANPZe gaan hun leden twee alternatieven voorleggen.

De leden kunnen dan in een referendum kiezen: slechtere arbeidsvoorwaarden zonder gedwongen
ontslagen of behoud van inkomen zonder garantie dat er geen ontslagen vallen.
Banen
TNT Post wil 11.000 banen schrappen. De vakbonden denken dat het beperkt kan blijven tot
zevenduizend, zelfs als de leden inkomen verkiezen boven werk. De vakbonden erkennen dat de
postmarkt krimpt en dat ondertussen wel de concurrentie toeneemt.
Eerder meldde TNT Post dat uit een eigen onderzoek onder al het personeel, dus niet alleen de
vakbondsleden, bleek dat zij loon wilden inleveren in ruil voor een werkgarantie. De vakbonden
wilden echter geen loonsverlaging. Hun leden hadden uitgesproken er niet voor te voelen.
Onderzoek
De bonden hebben daarop het bureau Ecorys opdracht gegeven de postmarkt te onderzoeken.
Daaruit concluderen de bonden dat er geen pijnloze oplossing is. Behoud van banen en behoud van
de huidige arbeidsvoorwaarden zijn niet samen mogelijk.
Wel noemt Ecorys de totale besparing die volgens TNT Post nodig is, 595 miljoen euro, erg hoog.
TNT Post noemt bovendien een bedrag van 125 miljoen euro dat bespaard moet worden op
arbeidsvoorwaarden. zo en het gezeur gaat weer verder
Besparing
Ecorys dent dat TNT Post hier kan uitkomen op een besparing van 75 miljoen euro. Het bureau
noemt alternatieve besparingen zoals vermindering van overhead (personeel dat niet direct bij de
productie betrokken is) en vermindering van overwerk.
Als de leden van de vakbonden nu kiezen voor werk boven inkomen, zetten de vakbonden in op een
besparing door het hele personeel, dat dan gedurende drie jaar op de 0-lijn moet gaan zitten. Ze
willen niet dat alleen de mensen in lage loonschalen opdraaien voor de reorganisatie

bedrogen
26 oktober 2009, 17:39
WAT is die martens een overloper zeg
trouwens bij de bonden werken alleen maar meelopers (zakkenvullers slijmballen kerels zonder
enig eergevoel bah bah

Piet
26 oktober 2009, 17:26
Mijn mening is we worden in de maling genomen door TNT.Uitslag van de bonden is NEE.
TNT doet eigen onderzoek nou dat heb ik ook ingevult,daar komt NEE uit niets inleveren.
TNT beweert dat we willen inleveren, laat de ingezonden antwoorden zien IK GELOOF ER NIETS

VAN .Het zelfde geld voor de TNO rapporten waar ze mee schermen niemand mag of kan ze
tonen.TNT is ongeloofwaardig ze willen de kerst halen.TNT kom nu met de dreigen menten, maak
ze waar maar blijf niet draaien het personeel is of word hier doodziek van.
Toon lef door de dreiging 11000 man eruit oke de strijd kan dan beginnen.en weten we waar we aan
toe zijn.De rechter krijgt het druk.Want van de bonden hebben we niets te verwachten die zitten op
een lijn met TNT.

bert
26 oktober 2009, 11:58
brief verzonden aan de directeur gerard aben gerard.aben@tntpost.nl
zouden we allemaal moeten doen.
---aan Gerard Aben,
Naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf wou ik toch ff reageren op het artikel
Het verhaal en het voorstel klopt voor geen kanten, het is in het gunstigste geval -5% minder salaris.
maar voor de meeste collega's is het veel meer dan 15%.
En hoe wilt u dat verkopen aan de werknemers inleveren om tot 2015 te mogen blijven inplaats van
2012.
Dit zijn natuurlijk halve waarheden die verteld zijn in de krant.
De top van Tnt had zich een hoop ellende gespaart als men eelijker gerechtvaardiger was geweest
naar het personeel toe.
Men had met een goed verhaal moeten komen die ook eerlijk zou zijn geweest er is concurentie van
sandd selectmail en internet
dat is een feit.
En dat dan wat moet gebeuren dat staat ook voor iedereen vast daar steken we ons de koppen niet
voor in het zand.
Maar dan hadden de kostenbesparingen niet alleen over de ruggen van het productie personeel
moeten gaan
maar organisatie breed dus allemaal moeten inleveren.
Het is natuurlijk ongeloofwaardig dat het zogenaamd slechter gaat als er vanaf schaal 5 niet of
nauwelijks hoeft te worden
ingelevert of die niet temaken hebben met de zelfde concurenten of betaald worden door de zelfde
werkgever.
Het is echt een gemiste kans voor Tnt om te komen tot ons allen gemeenschappelijk doel om het
bedrijfgezond tehouden
en er een boterham te verdienen.
En een schande is het om Werknemers die het bedrijf mee hebben geholpen groot worden zo te
behandelen jammer jammer.
Ik ben persoonlijk al een bij Harry Koorstra in Den Haag geweest om hier over te praten maar
helaas heeft men toch niet
goed geluistert.
Mvg van een zwaar teleurgestelde medewerker.

g.engelaar
26 oktober 2009, 10:56
Begin maart van dit jaar sloot TNT Post na twee jaar onderhandelen een principeakkoord voor een
nieuwe cao Productie, die voor de postbodes en -sorteerders. Volgens Gérard Aben, directeur
personeelszaken bij TNT, was dat akkoord tot stand gekomen bij de keuze tussen twee kwaden:
geld inleveren of de arbeidsvoorwaarden versoberen. Postbodes en sorteerders zouden weliswaar
loon inleveren (5 procent voor degenen die al in dienst waren, 15 procent voor nieuwkomers), maar
in ruim daarvoor beloofde TNT dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Het akkoord,
waarmee TNT minimaal 125 miljoen euro per jaar dacht te kunnen besparen, stuitte echter op
zoveel weerstand bij de leden van de bonden, dat zij het alsnog afwezen.
---------------------------------------------------------------------------------------------dit is een klein stukje uit het persbericht van de ftd . daar staat voorlopig een leugen in over die 5 en
15 procent regeling .en iedere postbode en sorteerder weet dat dit niet waar is die 5% gold voor de
oudere {55 +} werknemers .die zou tot de pensioen datum totaal 5% inleveren . en wat daar onder
zat zou na 3 jaar 15% ingeleverd hebben . men werd dan wel aangevuld uit het mobiliteitsbudget tot
95% afhankelijk
g.engelaar

Reacties

robbie
26 oktober 2009, 13:02
inleveren om er alsnog uit getrapt te worden,dat zal toch niet!!!!
poorten dicht en plat die troep en snel.
-15% = 85%,daar 70% van
= inleveren van 30%!!!!!!!!!!
pensioen ook nog zelf gaan betalen.nog een 10% erbij
= dus -40%
financieel kapot dus en je pensioen erbij.
hier moet en zal toch niemand mee accoord gaan?
er rest ons nog een ding om de politiek te bereiken,
STAKEN

marco
26 oktober 2009, 12:47
Goedemorgen vrolijke vriend. (gerard Aben directeur personeelszaken)

Lees in de telegraaf van gisteren een prachtig verhaaltje van je.
Wou je op deze manier de buitenstaanders van tnt op je handhalen ??
Je hebt wel lef ( waarschijnlijk met een brede lach ) om deze grote leugen in de krant te zetten.
Hoe kom je erbij dat het huidige personeel 5 procent loon had moeten inleveren voor werk
behoud ?????
Er is gvd altijd gezegd dat voor iedereen van schaal 1 t/m 4 , 15 procent moet inleveren en als we
dat zouden doen dan hadden een werkgarantie tot 2015.
Als we dat zouden weigeren dan was dat tot 2013.
En daar komt nog bij dat de mensen die veel avond en nacht werken dit tot boven de 20 procent zal
oplopen.
Denk je dat wij gek zijn ???
Nu inleveren en 2 jaar later met 70 procent eruit ???
En dan nog eventjes over de volumedaling die 6 procent zou zijn ????
Op dit moment ligt die op 0,6 procent.
Dat weet jij als directeur'tje donders goed, het is bij lange na niet wat er was verwacht.
WAT BEN JIJ EEN VUILE LEUGENAAR !! (gerard Aben directeur personeelszaken)
Graag een reactie van u gerard Aben
Mag zowel schriftelijk als via de mail
marco

marco
28 oktober 2009, 13:43
Hallo Sander Martins, ( onderhandelaar van de abvakabo )
Heb vandaag de post eventjes afgewacht maar helaas nog steeds geen bericht van de bond.
Je weet hoe hoog het bij iedereen zit en gezien de vele en heftige reacties op o.a. reddepostbode
moet het voor je toch wel duidelijk zijn dat we duidelijkheid willen voor de kerst.
We willen niet langer wachten, dus geen uitstel meer !!
Als jullie toch van plan zijn om het over de kerst heen te tillen zullen jullie nog meer worden
afgeschoten dan dat nu al het geval is.
Als wij als leden van de bond beslissen dat alles niet acceptabel is voor ons dan willen we de boel
tijdens de kerst plat hebben voor onbepaalde tijd ,
net zolang totdat TNT op haar bezopen plannen terug komt, dat moet toch duidelijk zijn !!!
Jullie zijn hier al zo lang mee bezig dat jullie ook weten wanneer en waar de ledenraad
bijeenkomsten zijn.
Waarom laten jullie ons zo lang in onzekerheid ??
Graag een reactie, daar hebben we recht op !!
Vr groet Marco Beumer ---- Zwolle

koos
26 oktober 2009, 22:14
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Afgedankte potbode
26 oktober 2009, 21:37
Waarom word er steeds in de media gesproken dat er niet genoeg post is,terwijl wij de post van
VSP wegbrengen.VSP is de goedkope tak van TNT.Leuk trucje van de Hr.Bakker.
We gooien gewoon 11.000 mensen op straat.Het is niet te begrijpen dat de bonden hier in mee
gaan.Dit gaat een hoop leden kosten beste bondsmensen.Er is duidelijk gemaakt door de leden dat
men niet in wil leveren,dus tijd voor keiharde actie!!!

postbode
27 oktober 2009, 16:39
als de vakbond achter de postbode staat waarom gaat u als vakbonden
de post naar een andere aanbieder toe ipv tnt post
hoezo help de postbode

Johan Plat
27 oktober 2009, 22:14
Beste Edtih,
Toch even een vraagje op alle terechte commotie. Hoe kan de regering, of anders gezegd het UWV,
toestemming geven om straks een ontslagvergunning te verstrekken voor het ontslag van 11.000
collega's terwijl er overal nieuwe mensen geworven moeten worden om de post te gaan bezorgen ?
Als er een iemand is die dit goed zou keuren vraag ik me af of we nog ooit een stem moeten gaan
uitbrengen op wie dan ook. De laatste verkiezingen bij dat ooit zo mooie postbedrijf, OR
verkiezingen, hadden een opkomstpercentage van 37%. Is dat nog geen teken aan de wand voor u
en al die medezeggenschappers ? Collega's blijft sollidair, of kennen we dat woord niet meer, en pik
al die boodschappen toch niet.
Johan uut 't Oosten, daar kwamen voor 2009 jaar terug ook de wijzen vandaan.

postbode in hart en nieren
27 oktober 2009, 22:09
Laten we eerst eens wat gaan doen aan de werkdruk die ze steeds meer opvoeren en dreigen en
bangmaken
Voordat we over alle andere dingen gaan stemmen
Wat niet nodig is we gaan er toch allemaal binnenkort uit want je hoor al tijden niets anders van 160
werkplekken naar 5 in heel Nederland
Over een paar jaar zijn we allemaal niet meer nodig en doen we weer een paar ,,PERSONEELS
RONDES ,, of loon in mindering / arbeidsvoorwaarden verslechtering
We laten ons niets afpakken en kiezen voor behoud van loon EN werk
Ze gaan zelf maar voor steeds dat beetje minder ,beetje minder beetje minder, in de WW
Laten we onze collega s ook eens wakker maken
Dus eerst werkplezier = minder werkdruk /dreigen en dan mogelijk verder praten over inleveren
Edit en collega s doe eens iets voor ons! Toon eens BALLEN !!!!!!!!!!!!!!!

Westlander.
27 oktober 2009, 21:00
Ja ja het is me wat, de toppers van het bedrijfsleven en de politiek hebben de plek uitgezocht waar
we begraven worden "postmarkt vrijgegeven" en de vakbonden hebben het gat gegraven
"concurrentie mag nog 3 jaar stukloon betalen" alleen nu willen ze ook nog dat we mee betalen aan
onze begraafkosten. In de brief staat mogelijkheid (1) 3 jaar loonstop = 3x3% normale
loonsverhoging = 9% + premie 3x2% = 6% dat is dus 15% totaal "bekend cijfer" en meer
flexibiliteit, wat in kan houden bijna elke zaterdag werken voor maar 20% t.o.t. En laat ik nu
denken dat wij al ruim 6 jaar premie betalen in de vorm van reorganisaties met kreten als "toekomst
vbg / anders werken / effici?nter / en TNO norm als laatste kreet. Deze laatste (TNO) heeft bij ons
op Monster het effect dat er nu +/- zes collega's langdurig thuis zitten met nek, pols en schouder
klachten. Maar al met al heb ik uitgerekend dat we per week gemiddeld 6 tot 8 uur meer zijn gaan
werken en dan nog even meerekenen loonstop en loonmatiging, en wat bedoelen ze toch in die brief
met beroerde omstandigheden? Mijn advies is kies voor mogelijkheid (2) , de ontslagen gaan toch
vallen staat ook in die brief als de post nog verder afneemt. En die gaat verder afnemen, de banken
komen binnen 3 jaar met de optie 2 euro per maand betalen als je afschriften wilt blijven ontvangen
en Email wordt rechtsgeldig dus rekeningen per brief ontvangen gaat ook extra kosten. Dus kies
voor mogelijkheid 2 zodat we in ieder geval in kostuum en met kist begraven worden. (optie op
gedenksteen of grafsteen )

Tom
27 oktober 2009, 20:46
hé prutsers van de bond,wat nou referendum. ook deze uitslag is voor ons leden niet te
controleren,net als dat gelul van de TNT-directie dat het merendeel loon zou willen inleveren. Jullie
kunnen niet om onze eisen heen en weten donders goed,wat wij willen.Trek die stakingskas maar
eens open, want al die hardwerkende leden hebben recht op steun van een bond waarvoor ze
maandelijks al jaren voor betalen. Dus geen gelul plat die zooi .
Tom

Reacties
30 jaar trouwe postbode
27 oktober 2009, 15:05
beste EDITH,
volgens mij zijn jullie van de bonden net zoals mijn hond................STOKDOOF.
Alleen mijn hond is nog trouw aan mij....................JULLIE NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Marco Beumer Zwolle
27 oktober 2009, 0:19
eventjes een reactie op mijn mail van vanmorgen aan Gerard Aben directeur persooneelzaken.
deze heb ik hem ook persoonlijk gestuurd en hij heeft hierop gereageerd.
hij zegt dat hij geen contact heeft gehad met de telegraaf en geeft toe dat wat erin staat niet klopt.
heb hem wel gevraagt of hij dan de echte waarheid in de krant wil zetten.
ben benieuwd of hij dat ook doet.
ga ervan uit dat dit niet zal gebeuren maar ik wacht af.
ik heb a.s donderdag een afspraak met hem samen met enkele andere collega,s
word vervolgt.

Gre
27 oktober 2009, 0:02
HAHAHAHA, dat TNO onderzoek is ook zo'n lachertje.
Ze doen alsof TNO het onderzoek heeft gedaan maar da's dus effe niet waar.
TNO heeft het alleen getoetst, want het hele onderzoek komt bij TNT zelf vandaan.
Hoe word je voor de gek gehouden!!!!!
En het werkt alleen maar als jij zelf achter de kast blijft zitten, niet naar het toilet gaat, geen bak
bakt die per ongeluk verkeerd staat en alles aangeleverd krijg door de bakkenverdeler.
Ze weten het mooi te vertellen daar in die groene toren!!!!

pikkepijp@home
31 oktober 2009, 0:00
edith een reactie op ondestaande zou nooit weg zijn,of schaam jij je nu al?,hebben jullie al genoeg
onder de tafel toe geschoven gekregen van tnt?
om met die belachelijke 2 opties uit de"strijd" te
komen,godverdegodver.
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!

Marion Stofbergen
20 november 2009, 19:14
Wachten ,wachten , wachten pffff en nog ns wachten !!!
WAAROM STAAN DE BONDEN NIET ACHTER ONS NU ???????????
Wat moet er in godsnaam gebeuren voor t tijd is voor n beetje actie ?
Moeten we eerst 3 keer ontslagen worden ofzo ?
Als t tijd is om weer ns op de bonden te stemmen krioelt t bij ons op de vestiging (R'dam Koperstr)
van de bondsfguren maar waar zijn ze NU ???
Niks , noppes ,nada zie ik , nu WIJ de bonden n keertje nodig hebben !!!!!!!!!
Ik ga me toch langzamerhand afvragen of dr nog wel geld in de kas zit na al die gezellige
onderonsjes met de TNT-top (hoe komt onze vervangende vestigingsmanager anders op t idee dat
postbodes kunnen gaan kiezen voor 2 mogelijkheden)
Let op , dat was op onze befaamde kantine-meeting (op dezelfde dag dat de omslag in onze bus viel
, dus heeeeel ver voor de 3-bondenbrief)
Ik mag toch hopen dat al mn collega,s voor mogelijkheid 2 kiezen !
T compromis v TNT en de bonden komt n.l natuurlijk ongunstiger uit dan 2% betalen aan je
pensioenpremie , dat kan niet anders met die extreme plannen v TNT !
En dan , weeeeeeer wachten ???????????
Edith overtuig me maar met IETS, ik wacht wel weeeeeer !
Marion Stofbergen

Bart van Donselaar
30 oktober 2009, 21:32
Tip voor de bond:
Veel mensen twijfelen aan het nut van hun lidmaatschap. Vandaag kreeg ik een mailtje van de
bond. Ik was dan ook benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen rond ondermeer de
Driebondenbrief over de misstanden op de werkvloer. Maar in het mailtje vond ik alleen maar
allerlei andere meer algemene zaken. Dat bevestigt weer het idee dat de bond een bureaucratische
moloch is geworden waar je weinig van hoeft te verwachten. U zou het vertrouwen in de bond op
betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen opkrikken door mensen waarvan u weet dat ze bij TNT
werken regelmatig op de hoogte te houden van de zaken die juist op dat front spelen. Wij zijn het
bij TNT gewend dat als je niets hoort, er ook niets gebeurt. Het is moeilijk deze aangeleerde
achterdochtigheid te laten varen wanneer je met andere organisaties te doen hebt. Volgens mij
weten veel leden niet eens dat de bewuste brief verzonden is. Het tijdig en regelmatig informeren
van de leden over zaken die in hun specifieke bedrijf of bedrijfstak spelen, is daarom zeer
belangrijk! Ik hoop dat u hier wat mee doet.

wil van der spil
30 oktober 2009, 19:07
Wordt tijd dat de bonden zo snel mogelijk actie gaan voeren.
De mening van de meeste postbodes is volgens mij wel bekend No way dat we maar 1 dubbeltje
inleveren.

Volgens mij zitten er mensen bij de bond met een dubbelle bril op die die het een en ander
tegenhouden anders kan ik de beslissing bij de bond niet rijmen om de boel niet plat te gooien. De
TNT directie probeert ons op alle mogelijke manieren bang te maken, maar de bonden moeten
vanaf volgende week de TNT directie is bangmaken om te zeggen en nu is de maat vol en gaan we
drie dagen plat. Bij Corus is dit ook tweemaal gebeurd en binnen enkele dagen was alles geregeld.
Tot slot laat ze anders een sociaal plan maken en de mensen die eruit willen of moeten ontslag
geven, die dan hun ontslag formule ontvangen en tevens de ww in kunnen. Hoe de bonden met hun
leden omgaan, en de tnt met hun personeel op het ogenblik mogen ze mij wel bovenaan de lijst
zetten als er sociaal plan komt.
Beste leden van de bond en TNT directie bedankt voor het vertrouwen in 27 jaar trouwe dienst van
deze postbode.

wim
24 oktober 2009, 20:56
niets inleveren nog niet 0.1 procent het zijn allemaal academische opgeleide gauwdieven je vliegt er
gewoon uit bonden houd voet bij stuk heb nog liever heel snel ontslag met een goede regeling want
de werksfeer is al helemaal naar de klote heb het al helemaal gehad ben er klaar mee groetjes

andre
28 oktober 2009, 16:07
beste mevr. snoey, met verbazing de brief van de bonden gelezen gisteren.wat een begrip voor het
bedrijf, en de gekozen weg--11.000 man weg., of toch maar die 15 % inleveren.
ik had altijd gedacht dat de bonden op kwamen voor de belangen van de werknemers/leden, je weet
wel, diegene die de contributie ophoesten, waarvan jullie salaris betaald wordt. nu blijkt dat de
bonden met hun onderzoek zelf roepen dat er bezuinigd moet worden op salaris en banen en
kwaliteit van werk.
laat winst maken maar aan de heren in den haag over, en komen jullie nu eens op voor de belangen
van ons, hardwerkende postmedewerkers. maak de waarheid openbaar via tv en de dagbladen, die
nu alleen de leugens van tnt ophoesten.
voor mij is de maat vol.
neem een nu rechtsbijstandverzekering, en stop over 3 maanden met de bond, na 34 jaar lid te zijn
geweest.
de groeten, en bedankt voor het verkwanselde vertrouwen.

Orsan Senalp
19 november 2009, 20:49
In Fortis heetf het gedaan, waroom niet met de TNT post service? Geloof ik het echtste oplossing
voor de financiele problemen van de TNT is totaal renationalisatie. We willen actie die aan TGP
Post terug vragen. En ook duidelijk dat demoralisatie van de vakbond en werkplek is wel belangrijk
voor de toekomst van de Nederlandse arbeiders.

Reacties

gekko
28 oktober 2009, 22:32
http://www.abvakabofnv.nl/docs/bijlagen/200909/Driebondenbrief_aan_TNT_28102009.pdf
dit moet toch echt in alle dagbladen

30 jaar trouwe postbode
28 oktober 2009, 20:40
edith FOEY!!!!!

p
28 oktober 2009, 19:30
bonden laat ons niet zakken,gooi de boel plat en niet voor 1 dagje.
laten ze van ons salaris afblijven,laten ze de bonussen maar schrappen en de hogere schalen pakken
op salaris.
en eruit gooien ? dat gaat zo maar niet,ik ben dat dreigen van tnt zat.

p
28 oktober 2009, 19:22
plat gooien en niet voor 1 dagje zoals eerder.
zeker geen loon inleveren,laten ze de bonussen maar schrappen voor de hoge heren en laten de
hogere schalen maar salaris inleveren.
plat die handel

arjan
28 oktober 2009, 18:14
geen alternatief voor... banenverlies...
Geen alternatief voor banenverlies TNT
Het is de vakbonden niet gelukt om met een alternatief te bedenken voor de reorganisatie bij TNT.
De bonden hadden afgelopen zomer een onderzoeksbureau opdracht gegeven om plannen te maken,
die kunnen voorkomen dat er banen verloren gaan.
TNT wil vanaf 2015 geen postbodes meer in fulltimedienst. Het bedrijf wil dan alleen nog maar
werken met deeltijd postbezorgers. Er zijn nu 20.000 postbodes met een volledig dienstverband bij
TNT.

Inleveren
Reden is dat de opvolger van het staatsbedrijf PTT minder poststukken te verwerken krijgt. Dat is
onder meer het gevolg van de liberalisering van de postmarkt, waardoor TNT de poststroom in
toenemende mate moet delen met concurrenten als Sandd en Select Mail.
Gedwongen ontslagen zijn overmijdelijk zegt het bedrijf, maar het verlies aan banen kan volgens
TNT worden vertraagd als er afspraken worden gemaakt over het inleveren van loon.

arjan
28 oktober 2009, 18:11
Bonden staken verzet TNT
De vakbonden bij TNT Post stemmen in met een sanering bij het postbedrijf. De gezamenlijke
bonden hebben vandaag laten weten dat hun leden moeten kiezen tussen werk en inkomen. Maar de
bonden, waaronder FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, denken wel dat er minder hard
gesneden hoeft te worden bij TNT dan de directie voorstelt.
De afgelopen maanden hebben de vijf bonden onderzoek laten verrichten door bureau Ecorys naar
de grote reorganisatie die de directie van TNT wil doorvoeren. De bonden zeggen zich achter de
conclusies van Ecorys te scharen. ?€?Ecorys komt helaas tot de conclusie dat het voorkomen van
gedwongen ontslagen zonder verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de zittende TNTmedewerkers niet re?el is", zegt Sander Martins van ABVAKABO FNV. Martins onderschrijft
niettemin ook de slotsom van Ecorys dat natuurlijk verloop niet voldoende weggesaneerde banen
oplevert.
De bonden gaan de komende weken hun leden twee scenario's voorleggen waar ze uit moeten
kiezen: behoud van het huidige inkomen, waardoor een groot aantal postbodes zal moeten worden
ontslagen. Of inlevering van loon, waardoor meer mensen hun baan kunnen houden. De laatste
optie was ook vervat in het 'principeakkoord' dat de bonden dit voorjaar sloten met de directie van
TNT. De leden wezen dit akkoord echter in grote meerderheid af, waarna de vakbondsleiders
besloten een eigen onderzoek te laten uitvoeren.
De bonden hebben door de Universiteit van Amterdam onderzoek laten doen naar de postmarkt als
geheel. Conclusie: de prijzenoorlog is een bedreiging voor de bedrijven. Sinds 1 april is de
postmarkt geheel vrij, hetgeen heeft geleid tot een daling van de prijzen. Volgens Egon Groen van
FNV Bondgenoten maken ?€?roofprijzen" de markt kapot. Op termijn zou dit kunnen leiden tot een
?€?vijandige overname van TNT".

arjan
28 oktober 2009, 18:08
postkantoor... nieuwe stijl...
De garagebox...

Is dit het toekomstbeeld ook bij ons? De bewoners aan de James Stewartstraat in de Almeerse
Filmwijk ( Nederland ) klagen steen en been over de overlast door TNT Post medewerkers in hun
buurt.
Daar gebruikt het postbedrijf een garagebox als ophaalcentrum. Volgens buurtbewoner Hans van
Doornik zorgt dat voor lawaai op hun hofje.
De eigenaar die de garage aan TNT Post verhuurt, is niet bekend bij buurtbewoners.

666
28 oktober 2009, 18:04
TNT vindt drastische sanering te rechtvaardigen...
TNT vindt sanering te rechtvaardigen
Sterke daling van het postvolume dwingt tot ingrijpen
TNT Post maant de vakbonden haast te maken met de besluitvorming over de sanering bij het
bedrijf. De vijf bonden kwamen gisteren op basis van onderzoek tot de conclusie dat het zittende
personeel moet inleveren om een groot aantal gedwongen ontslagen te voorkomen. Maar de
vakbondsleden moeten zich hier eerst nog over uitspreken en kunnen ook kiezen voor behoud van
inkomen, met massaontslag als gevolg.
TNT constateert dat de uitkomsten van het onderzoek van de bonden, uitgevoerd door bureau
Ecorys, op hetzelfde neerkomen als een onderzoek uit 2007 van de Boston Consulting Group, ook
in opdracht van de vakorganisaties, samen met de ondernemingsraad. ?€?Ecorys onderschrijft
nogmaals dat ingrijpende kostenreducties inclusief het verlies van arbeidsplaatsen bij TNT Post
noodzakelijk zijn voor de levensvatbaarheid van het bedrijf", aldus de woordvoerder.
Gérard Aben, directeur personeelszaken bij TNT Post, maant de bonden tot haast: ?€?Sinds 2007 is
het volume bij TNT Post met 8 procent afgenomen en het cumulatieve volumeverlies waarmee TNT
Post sinds 2000 is geconfronteerd, bedraagt 25 procent. De problematiek is toegenomen, waardoor
ingrijpen in de kostenontwikkelingen nog meer aan de orde is."
Inzet van TNT Post blijft onverkort dat 11.000 van de 23.000 personeeleden hun baan kwijtraken
als er geen loonsverlaging wordt doorgevoerd. Als het personeel wel een lager loon accepteert, is
het banenverlies lager. TNT wilde vandaag niet zeggen hoeveel lager.
De bonden stemden afgelopen voorjaar knarsetandend in met een saneringsplan van de directie van
TNT Post, waarin de postbodes werkgelegenheidsgarantie werd beloofd in ruil voor 15 procent
minder salaris. Maar een overgrote meerderheid van de leden wees dit principeakkoord af.

satan's voice
28 oktober 2009, 17:13
ik heb begrepen, als we loon in gaan leveren dat er geen 11000 postbodes uitmoeten maar minder,
hoeveel minder? dat wil TNT niet zeggen.............

maar werkgarantie krijg je niet, kun je beter het geld wat je minder gaat verdienen opzij zetten heb
je over 3 maand een klein spaarpotje, want eruit moet je toch............

666
3 november 2009, 19:03
gooi er maar 7000 ongeinteresseerde studenten,studentes, huismoeders, aow ers die zich vervelen
eruit, i p v 7000 postbodes die met dit werk hun brood moeten moeten verdienen!!!!!!
en dan mobility werkt..............natuurlijk werken die mensen van mobility.........
sure we can.........can we sure? 7000 eruit flikkeren, thats what we sure can do

Reacties

Stoch
3 november 2009, 18:40
Edith, bij "Mogelijkheid 2" stelt U dat 7000 postbodes eruitmoeten. HIERMEE PASSEERT U TNT
OP RECHTS. TNT K?N namelijk geen 7000 man eruitgooien. Kijk, dat TNT dat zegt als
bangmakerij dat kan ik me nog voorstellen, maar dat U als bond daarin meegaat vind ik dom. Is
alweer een teken dat de bonden zich zelden tot nooit op de dansvloer laten zien. Ze zouden eens
meer te rade gaan bij postbodes wat zin is bij TNT en wat onzin. Uitleg: TNT kan in de huidige
vorm geen 7000 man ontslaan, er blijft op steeds meer plaatsen zelfs post liggen, uit
personeelstekort. Ook de financien zijn geen probleem, er wordt nog steeds flinke winst gemaakt.
Er werken bij TNT 55.000 man, waarvan 32.000 op kantoor, allen met schalen van 5 en hoger, ze
zijn in principe allen improductief en om de tijd om te krijgen verzinnen ze onzinnige dingen als
Werken In Teams, WFP, Toekomst VBG. Snijd DAAR eens in, laat HEN eens 25% inleveren.

30 jaar trouwe postbode
3 november 2009, 17:54
Al, ssssssssssssttttttt onze bonden slapen (onder tafel bij bakker/koorstra/hollander en de vries) en
laten ons straks KREPEREN!!

Al
2 november 2009, 19:19
Wanneer krijgen al deze mensen op deze site nu eens antwoord ???

Nieuwe Bond
31 oktober 2009, 21:27
Genoug is genoug! We hebben nieuwe bonden nodig!
We moeten nieuwe actieve bonden opbouwen of onse bonden terug nemen en vernieuwen ze!

ritsma
31 oktober 2009, 16:44
Normen en Waarden
Op dit moment zijn de normen en waarden bij TNT post ver te zoeken.
Terwijl de koopkracht stijgt, de zorgverzekering duurder word, komt TNT post met het voorstel om
loon te gaan inleveren.
Maar waarom zouden wij loon gaan inleveren ?
wij weten inmiddels al dat we uiteindelijk in 2015 ontslagen zullen worden, en niet meer werkzaam
zullen zijn bij dit bedrijf, waar de meeste van ons al minimaal een kwart eeuw werkzaam zijn.
Het is een schande dat dit in deze tijd kan gebeuren.
Waarom zouden wij dit pikken terwijl de grote heren bonussen krijgen en wij loon moeten
inleveren.
Waar is nu de bond ?
Wordt het nu niet eens tijd, dat de bond het eens voor zijn leden gaat opnemen, in plaats van dat
achterlijke voorstel steunen.
Ik heb altijd geleerd wie niet luistert moet maar eens voelen, laten we dat maar eens in praktijk
brengen.

antielikker69
31 oktober 2009, 15:09
EDITH, het is nu wel wintertijd maar dat betekend NIET dat de bonden nu in een winterslaap
kunnen gaan.
ER IS WERK AAN DE WINKEL. Wordt wakker en ga doen waar jullie voor moeten staan.
Namelijk uw betalende leden uit de stront helpen!!!!!!!!!!!
WORDT WAKKER EN GA IETS FATSOENLIJKS DOEN!!!!!!!!!

Michel
19 oktober 2009, 20:01
Nog even dan is het 2015 en heb ik eindelijk me doel bereikt,dan is het eindelijk zover hier heb ik
voor geleefd.
Dan weet ik wat ik wil of juist moet zijn,een zwerver met een doos.
TNT alvast bedankt voor me toekomst.
Den Haag tot aan me dood

dirk baas
19 oktober 2009, 11:12
Postbezorgers krijgen een brief of ze naast het bezorgen bij tnt ook nog eens post willen bezorgen
bij dochteronderneming vsp!!!
En er is zogenaamd te weinig post voor postbodes???
De post van vsp en nog een ander bedrijf de wnk (werken naar kunnen) moeten wij (postbodes tnt)
verwerken omdat er bij vsp geen menssen genoeg zijn.
De situatie rond wnk is helemaal belachelijk, deze worden met gemeentegeld gesteund.
Dus ik betaal belasting om iemand anders post te laten rondbrengen, die ik zelf had moeten
bezorgen!!!!!!!!!!!!!!!
Ook mogen de vsp en wnk van alle faciliteiten gebruik maken van tnt, bakken ,karren,sorteerkasten
e.d.
Deze bedrijven hebben voor hun medewerkers niet eens een behoorlijk cao,
dus oneerlijke concurentie!!!!
Dus KOM EENS IN ACTIE ABVA/KABO!!!!!!!

arjan
19 oktober 2009, 10:16
ik denk dat TNT niets van dit alles naar buiten heeft gebracht, zelfs de klanten op straat weten van
niets, ook niet van concurentie e.d
houd de mensen dom, geef ze brood en spelen, manipuleer de media, zorg vooral dat de mens niet
gaat denken.
TNT moet/wil kost wat het kost marktleider blijven, en als er maar iets minder winst gemaakt
wordt, zijn de aandeelhouders kwaad.
en maar klagen dat de klanten weglopen, logisch de kwaliteit is niet meer belangrijk, haal gewoon
spotgoedkope arbeidskrachtren binnen, die interesseert het niet , geen hart voor de zaak dus, en tja
bevalt het de postbezorger niet meer, of hij/zij vindt een andere baan dan is het gewoon van: doei.
wil je kwaliteit blijven geven moet je mensen hebben die hart voor de zaak hebben.
als TNT denkt het met dit soort mensen het wel te kunnen doen geeff ik mijn zegen, maar n gaat het
bedrijf nog sneller dan de kloten dan nu het geval is.
een postbezorger denkt volgens mij dat hij met een krantenwijk bezig is, een enorme koptelefoon op
de oren, een mp3 speler met muziek tijdens het werk, dus geen contact met de klant omdat hij/zij
kompleet van de buitenwereld is afgesloten.
bovendien ken ik er eentje persoonliojk die een woedeaanval kreeg omdat er volgens hem een paar
nvoegfouten inzaten en de post gewoon naar kantoorr terugbracht, waardoor degene die het wijk
gezet had het kon oplossen en deze persoon nog om half 8 savonds op de keien liep met een
zaklantaarn, bovendien werd deze postbode gedwongen om op zijn vrije zaterdag naar kantoor te
komen, en met ontslag bedreigt werd, en een schop onder de kloten moest hebb en, maar wegens
gebrek aan bewijs is het met een sisser afgelopen, zo een half jaar verder voelt deze postbode zich
nog steeds onzeker, gaat met angst naar zijn werk met het idee van hopen dat alles goed gaat
vandaag............

jan
19 oktober 2009, 9:34
net rtl z gekeken. 2/3 van het personeel van DSB zou eruit moeten volgens bestuurder FNV. En al
dagen een hele hoop ophef op tv over de mensen die hun ontslag gaan krijgen, interviews met
personeel etc. mensen van in de twintig, dertig.
Bij TNT gaan er als er niets gebeurt gvd 11000 mensen uit!!! en daar hoor je niets over in de media!
en dit betreft heel veel mensen tussen de 45 en 55 die nooit meer aan het werk komen. En dit alles
omdat de politiek het toestaat dat het beroep postbode gaat verdwijnen en dat postbezorgen een
bijbaantje word! hoe is het mogelijk dat dit allemaal kan!! Edith doe hier asjeblieft iets aan, schud
Den Haag wakker!!!

Reacties

Hoger opgeleide postbode
19 oktober 2009, 0:33
Beste Edith,
TNT deed al voor de zomer een oorlogsverklaring uitgaan door met massaontslag te dreigen.
Waarom bleef er een gepaste reactie van de vakbond uit? De passieve houding van de bonden was
voor de directie vervolgens in de zomer reden om ons met de werktijden een oor aan te naaien en
weer gebeurt er niks. Waarvoor ben ik nog lid? Als het moet voeren we wat mij berteft wel een
wilde staking. Het is het laatste middel wat ons nog rest om onze woede kenbaar te maken.

arjan
18 oktober 2009, 22:48
Postbode pret maakt pret.
Ik ben postbode pret.
Dat zie je aan mijn pet.
Ik maak heel veel grappen.
Ik maak de mensen aan het lachen.
Ik bezorg de post met heel veel plezier .
Pakjes, brieven, Kranten. Dat doe ik op mijn manier.

Ik ben postbode pret.
Dat zie je aan mijn pet.
Ik heb een hele zware tas met heel veel brieven misschien wel voor jou!
Ik ben postbode pret.
Dat zie aan mijn pet.
Ik bezorg de post met heel veel plezier.
Pakjes, brieven, kranten. Dat doe ik op mijn manier.
Ik ben postbode pret.
En ik ga nu naar bed.
Ik trek mijn pyjama aan.
Welterusten lieve kinderen.
Ik lig te dromen.
van postbode pret.
Die maakt altijd pret.
droom jij met mij mee in bed?

janus_kiepoog
18 oktober 2009, 22:42
ode aan de postbode
hij bracht mijn eerste liefdesbrief
door weer en wind
onzichtbaar was hij toen ik antwoord stuurde
en hij mijn brief bezorgde op een mooie lente dag
geboorte kaartjes van mijn zoon schoof hij gewoon
maar zo bijzonder
onder zacht gefluit in alle brievenbussen
ik zag hem gaan in zijn gestage tred
met zwarte cape en pet
de aanslag der belastingen vond via
hem zijn weg naar mij.
een blauwe enveloppe die ik vaak
trillend open trok
nu loopt hij in oranje rond

en waar het nederlands elftal faalt
maalt hij niet om de bal.
hij is de machtigste van allemaal
want ook een doodsbericht voorbij
gezond verstand,komt zonder omhaal
uit zijn hand,we kunnen hem
slechts naamloos laten gaan
in zijn eenzaam bestaan
hij blijft wel op zijn post
meer mogen we niet van hem verlangen
die ons bediendt zo koningklijk.
geen digitale mail kan hem vervangen
die ons van wieg tot graf steeds begeleid
jongens plat die boel

arjan
18 oktober 2009, 22:28
kom TNT jat wat je jatten kunt, bedrieg wie je bedriegen kunt, manipuleer wie je manipuleren kunt,
stuur ons onzinnige brieven, schrijf je kutkrantjes maar vol.
ik ben het in ieder geval !!!! met tegenzin je tijd uitdienen bij TNT voelt als een gevangenis straf
zonder eerlijk proces!!!!!!!
geef mij dan maar levenslang in de WW beter dan door het slijk gaan bij TNT, NU HEBBEN ZE
ONS NOG NODIG, WANT DE KERST STAAT VOOR DE DEUR.
Ben trouwens benieuwd wat er dit jaar in hjet kerstpaket zit waarschijnlijk weer een bedelbrief voor
het WFP, een bedankbriefje van huichelaar Koornstra, verder 2 houtjes om op te bijten, een
tegoedbon voor de koffieshop, een stuk touuw om je op te hangen, en een uitnodiging voor een
afscheidsfeestje in de Arena 11000 uitnodigingen om precies te zijn.

Anoniem
18 oktober 2009, 22:01
lang leve de privatisering, nederland loopt weer braaf voorop in de stoet van Europa,
In heel veel europese landen zijn er protesten tegen de privatisering en liberalisering van de
Europese Post markt. Van een volwaardige volle tijdsbaan wordt je in je hemd gezet tot
deeltijdbaan. Hoofdkost winnaars worden op deze manier uitgekleed en gezinnen komen in de kou
te staan en in problemen door ontslag , en alle financieele gevolgen van dien.
Concurrentie op zich is goed, maar wel op een eerlijke manier, Sandd staat te koop, men neemt alles
over maar kan het nauwelijks verwerken, gevolg, in de postbussen krijgen we grote hoeveelheden
post van Sandd terug hoe ironisch,
Sandd op kopen mag niet, dan zijn we opeens weer groter en dat is oneerlijke concurrentie...
Als je ziet wat de post rond brengt , qua kwaliteit, polen, mensen die amper kunnen lezen, oude
mensen dat mag allemaal.. maar TNT wordt gedwongen om ook zulke figuren in te huren, gevolg

slechte kwaliteit. Ooit is mij verteld dat als de post markt open zou gaan, we de maandag er af
zouden mogen halen... nee dat is dus niet zo.. de maandag hebben we ook nog een bezorg plicht..
Met de kerst verwahten ze echter wel dat we op onze roostervrije dagen ons inzetten .. want dat
staat er los van .....
dan kan men kiezen , accoord gaan met de cao en over 5 jaar er uit maar dan wel tegen een flink
minder salaris want alle volle tijd werkers moeten er uit... echter als je dan helaas WW nodig hebt..
tegen een stuk minder dan nu. Wat denk je dan dat er gaat gebeuren...
Grote klanten lopen weg.. waarom door de katte sprongen van TNT , en zelfs de bonden die
eigenlijk op moeten komen voor werknemers .. stappen over, Bedankt FNV voor deze messteek in
de rug.
Het leed dat liberalisering heet. Ik mag hopen dat er ook in nederland een zelfmoord golf komt,
mischien dat dan de politiek eens wakker wordt.
BTW .. ik las ook nog dat men bij de NS wel wil dat men langer hun alleenrecht zoveel mnogelijk
behouden blijft op de rails.. hoe in consequent van de regering..
maar het lef om hier op te reageren door vakbonden is toch al weg, ze vullen hun eigen zakken wel.

er is nog hoop
18 oktober 2009, 20:55
AMSTERDAM - TNT heeft een chronisch personeelstekort. Dat beeld schetst postbedrijf TNT in
een intern rapport, waar De Financiele Telegraaf (DFT) vrijdag over schrijft.
Met kunst- en vliegwerk moet de onderneming bijna dagelijks aan de slag om gaten in de
personeelsbezetting te dichten en om zo te voorkomen dat niet aan de wettelijke plicht om zes
dagen in de week post te bezorgen kan worden voldaan, zo schrijft DFT.
Uit het rapport van TNT blijkt verder dat het personeelsverloop in het noordwesten van Nederland
groot is. Gestreefd werd naar een uitstroom van 5 procent, begin oktober was het echter al
opgelopen tot 6,4 procent. De instroom was 'problematisch'

Noordoostpolder
18 oktober 2009, 20:48
Peter Bakker heeft het in de mail over respect!Weet hij eigenlijk wel wat dat woord betekend?Zelf
zijn zakken vullen en ons uitknijpen als citroenen,is dat respect?Bonden het is al 5 over 12 en U
blijft maar praten,het wordt nou tijd om te vechten!

alex
18 oktober 2009, 19:47
ik hoop echt dat de bonden nu eens actie gaan ondernemen! 11.000 werkelozen erbij waarvan de
meeste nooit meer een baan zullen vinden! hoeveel gezinnen komen zo niet in de financiele shit! en

het hoeft niet want er is werk zat!! ze nemen postbezorgers, zaterdagwerkers, deeltijdwerkers aan
bij het leven! ook voor fulltimers is er werk zat mits ze niet alle wijken laten lopen door
postbezorgers! Ons kantoor ook, alles word door postbezorgers gelopen, het is een komen en gaan!
tnt houd zich allang niet meer aan afspraken zoals 25% buitenwerk en 1 fulltimer eruit 1
postbezorger erin. Ze hebben maar 1 doel voor ogen en dat is hun bonus!

KARIN
18 oktober 2009, 23:00
Als je lid van de bond bent mag je wat verwachten, het kost genoeg.
Maar wat gebeurd, ze gaan met de vijand heulen.
Hebben vertegenwoordigers die ons voorbij lopen aan wat wij zeggen.
Ze mogen alleen zichzelf graag horen praten, ze moeten leren luisteren.
De postbode moet je redden en koesteren, TNT heeft allang geen respect meer voor ons.
Maar laten ons niet in de steek!!!!!

Emmeloord
18 oktober 2009, 18:58
Heeft het nog wel zin om lid van de bond te zijn?Wij leden betalen elke maand trouw
contrubutie.Maar ik vraag me af hebben jullie wat toegezegt aan TNT?Staat U als vakbond tegen de
muur?Wees dan eerlijk en vertel het jullie leden!Maar als dat niet zo is,kom dan voor jullie trouwe
betalende leden op.Verklaar TNT de oorlog,want zo kan het niet langer.

Reacties

Rens
18 oktober 2009, 18:06
Hallo Edith,
Nog niet zo lang geleden zijn er duidelijke afspraken gemaakt omtrent de instroom van
postbezorgers en de uitstroom van vaste fulltimers.
Als er een vaste uitging zou er een postbezorger voor in de plaats komen.
Op dit moment is het als volgt:
Postbezorgers aannemen zoveels als we kunnen en zeggen dat er voor de fulltimers
geen werk meer is.
En dan wil "onze meneer Bakker", in het bedrijfsblad "MAIL", dat we respectvol met mekaar
blijven omgaan.
Laat hij eens beginnen met het goede voorbeeld geven.
Graaiers zijn het die totaal gevoelloos en zonder respect de trouwe hardwerkende postbodes de laan
uit sturen om erzelf via een dikke vette bonus beter van worden.
Hoe durft zo'n man te verwijzen naar de uitkomst van de nieuwe CAO.

Als we flink inleveren dan kan de uitstroom van fulltimers over een paar jaar langer uitgesmeerd
worden.
Als ik moet kiezen, want daar komt het op neer, 70% ww van mijn huidige salaris of 70% ww van
mijn nieuwe lagere salaris dan is mijn keus niet zo moeilijk.
Als het aan mij ligt dan kan de directie een roerige kerst tegemoed zien.
Maar dan zullen de bonden wel van zich moeten laten horen.
GEEN GEOUWEHOER MAAR ACTIES OP DE VLOER.

postbode nijmegen
18 oktober 2009, 18:05
niks meer praten,gooi plat die vestigingen,als ik zo lees lijkt het wel een dictatuur aan het worden,ik
mis alleen het snorretje nog.
we worden toch niet serieus genomen,dus dan maar anders,zodat ze voelen wat wij al maanden
voelen.
laat die graaiers maar eens zweten!!!!!!!!!!!!!!

Den Bas uit Den Bosch
18 oktober 2009, 18:03
Hallo Edith,
Intimidatie, geen betalingen van meeruren, te hoge werkdruk, meer uitzendkrachten dan eigen
personeel op de werkvloeren van de sorteercentra, dreigen met ontslag, stompzinnige enquetes van
TNT, volstrekt oneerlijke concurrentie van Sandd, DHL, enzovoorts... er is al meer dan genoeg over
geschreven op de website van Reddepostbode.nl! Het is mooi geweest! En jullie weten er allemaal
van! Tot nu toe zijn de bonden op de werkvloeren veel te passief geweest. Het is tijd voor
standpunten, en hier en daar: acties! Ik wacht met spanning af op jullie rapporten.
En in zee gaan met Sandd?... Een bedrijf dat alle bevochten rechten van werknemers met voeten
treedt (geldt ook voor Seelkt Mail/DHL), en onze lonen en rechten zwaar onder druk zet...
ongelooflijk! Jaap vd Scheur, Herman Bode en anderen zullen zich in hun graf omdraaien. En nog
een keer. En nog een keer! Als dat doorgaat, dan zal ik zeker een overstap naar BVPP overwegen.

Marco Beumer
18 oktober 2009, 17:50
Jullie weten wat we willen. !!!
Gezien alle reactie's op jullie site en van red de postbode moet dit toch wel duidelijk zijn !!
Stuur niet van die onzin blaadjes zoals j.l. vrijdag . !!
Het lijkt er op dat wij als leden al die jaren voor niks hebben betaald. !!
Is het jullie te duur om de boel plat te gooien ??
Het begint hier wel op te lijken. !!!
Waar is in godsnaam het wachten op !!
Tnt wil pas in februari weer om tafel gaan zitten met jullie.
Eerst eventjes de kerst overleven. !!
Hier kunnen en mogen jullie niet in mee gaan. !!
En dat willen wij als leden nou juist ook niet !!

WIJ WILLEN DAT HET HELE VERVOER TIJDENS DE KERST VOOR ONBEPAALDE TIJD
PLAT GAAT!!!
NET ZOLANG TOTDAT ER EEN OPLOSSING IS !!
We willen niet meer wachten, we willen dat jullie nu actie gaan ondernemen.
WORD EENS WAKKER EN KOM DE EISEN VAN JULLIE LEDEN NA !!!!!!!!!

nu of nooit
18 oktober 2009, 17:39
De tijd voor overleg is voorbij, na alle ellende van de afgelopen 2 jaar. Afgelopen week werd
masterplan 3 gepresenteerd dit is de druppel die de emmer doet overlopen. TNT is kompleet de weg
kwijt, de heer bakker heeft het over respect voor elkaar, hoort daarbij
ook het stelen van uren, onderdruk zetten van mensen, 11000 ontslagen en straks mensen aannemen
die langer dan een half jaar werkeloos zijn, die voor fooi de post mogen wegbrengen. Is dat respect
voor mensen die 20 of 30 jaar trouwe dienst?
TNT heeft alles over voor hun aandeelhouders en het personeel kan 15% inleveren.
Komop bonden recht de rug, ga de strijd aan en gooi met kerst de boel plat en niet voor een dag.

bram
18 oktober 2009, 18:19
als dit weer een ellenlange reactie wordt net als het gastenboek van reddepostbode dan weet ik het
al, niets er wordt niet naar ons geluistert!dus Edith reageer want verder horen we toch niets van de
bond!we willen actie ! en wij zijn de bond!met de kerst plat!

Tonnie
22 oktober 2009, 20:19
Ik ben 53 ze vertellen mij dat ik binnen 5 jaar er uit word gezet. DAN KOM JE TOCH NOOIT
MEER AAN HET WERK!? De leeftijdsdiscriminatie is een groot punt. Maar de vakbond moet met
veel hardere acties komen. Het gaat hier overduidelijk om geld en niet om werk.

arjan woelders
18 oktober 2009, 15:51
ik kan mij nog herinneren dat er tegen ons gezegd is van: zodra het werk minder wordt, gaan er
postbezorgers uit, en wij hebben dit geloofd, dit werd alleen maar door de gezegd om ons voor ze
zoveelste maal over de streep te trekken, en het vreemde is dat niemand zich kan herinneren dat dit
ooit gezegd is.
bij deze zoek ik getuigen dit dit ook verteld is

Pluk
18 oktober 2009, 15:36
Hallo Edith,
Het wordt echt hoog tijd dat de bond aktie gaat ondernemen. Ik ben met onderbreking
van 2 jaar, al 40 jaar lid van de Abva Kabo en heb dit nog nooit meegemaakt.
Ontslagen worden en dan goedkope krachten inhuren. Wat gaat TNT dit kosten als
ik hier een rechtszaak van maak. Ze hebben werk en maken winst en ik werk al 40 jaar
bij dit bedrijf. Ik denk zelf dat dit een flinke ontslagvergoeding met zich meebrengt.
En niet het bedrag wat ik meekrijg bij vrijwillig ontslag. Bovendien ben ik dan ook een gedeelte van
mijn opgebouwde pensioen kwijt ( het zogenoemde zacht pensioen) En werk vinden voor iemand
van 55 jaar is niet meer aan de orde in deze tijd.
Ik neem aan dat bovenstaande bij jullie bekend is en dat jullie dit meenemen.
Tot nu toe is het erg stil van jullie kant.
Groet Pluk

De afgeschrevene
18 oktober 2009, 15:26
Bonden waar zijn jullie???
Een hoop bombarie maken over wel of niet met PVV?????
Er staan 11000 hardwerkende postbodes in de kou op jullie te wachten
die voor de zoveelste keer geraadpleegd gaan worden.
Geen raadplegingen meer maar akties!!!!!!
En vlug ook anders staan we al buiten voordat de bonden met iets komen.

Reacties

René
18 oktober 2009, 15:10
Edith,
Jarenlang betaal ik al mijn vakbondsgeld.
Jarenlang gedacht dat de vakbond iets toe kon voegen in geval van dit
soort kwesties die nu spelen bij TNT POST.
Uitbuiting, gewerkte uren niet betalen, intimidatie door leidinggevende, enz enz.
En waar is "onze vakbond" nu we ze nodig hebben????
De tijd van praten en overleggen met de directie is voorbij.
De standpunten van de leden zijn duidelijk.
En gaan we nu weer ledenraadplegingen houden?
Ik ben er klaar mee en gezien de reacties op "Red de Postbode" heel veel colega's ook.
Geen woorden maar daden Edith en vlug ook anders helpen we "ons bedrijf"

weer netjes door de kerstperiode heen.
Ze moeten bij de directie maar eens voelen dat we er klaar mee zijn!
Ruim 30 jaar meer dan mijn best gedaan en nu afgeschreven.
GEEN WOORDEN MAAR DADEN.
René

jan
18 oktober 2009, 14:27
Beste Edith,
TNT is ziek, doodziek. De tjd van praten en onderzoeken is nu voorbij. TC die uren stelen,
gesjoemel met cijfers om alles maar kloppend te krijgen. Per week loop je een x aantal uren in je
eigen tijd. Als je geluk hebt mag je nog 3 jaar werken en dan krijg je een trap onder je kont, o ja en
nog wel even 15% inleveren. Het is nu mooi geweest en tijd voor actie, gooi aub die boel plat. Het
liefst met de kerst, dan raken we ze keihard!

Fons Cuijpers
23 oktober 2009, 22:26
Hallo, moet het bedrijf eerst helemaal naar de kloten voor wij er iets aan gaan doen. De directie is
hier al goed mee bezig en als we hen nog even laten begaan hoeven wij er niet meer aan mee te
helpen. Moeten we onderhand niet eens de zaak plat leggen voor onbepaalde tijd, met deze dictators
valt toch niet meer te onderhandelen en voor een zakske pepernoten gaan we toch zeker weer niet
onszelf uit liggen sloven in december! Het is genoeg geweest, aktie en snel...........

Punica
18 oktober 2009, 14:07
Als ik zo de site lees van reddepostbode is er bij de medewerkers van TNT GEEN vertrouwen meer
in de directie, de Raad van Bestuur en de OR van TNT. Hiertoe behoort ook de heer Kok die zich
vroeger altijd zo sterk heeft gemaakt voor de rechten van de arbeider. Er wordt gesjoemeld met
cijfertjes. TNT maakt voldoende winst om een normale CAO te betalen. TNT beconcurreert willens
en wetens haar eigen bedrijf met dochteronderneming VSP. Bonden ga nu eens vechten voor de
postbode. Want als wij dit verliezen zullen straks meerdere grote bedrijven de weg van TNT gaan
volgen om "duurder" vast personeel in te ruilen voor goedkoop personeel. De arbeider mag ook al
gaan opdraaien voor de graaiers van de banken en pensioenfondsen door tot 67 jaar door te moeten
werken. Straks moeten wij ook weer opdraaien voor de graaiers van de bedrijven en moeten wij
misschien wel tot 70 jaar doorwerken. Nederland draait door. Bonden zorg dat deze ontwikkeling
stopt en neem het hef in handen. Wij willen ons niet meer laten vertrappelen, wij willen nu ons
recht. Het recht op bescherming.

Punica
18 oktober 2009, 13:47
Edith,
Postbodes van TNT zitten nu al veel te lang in onzekerheid. De tijd van praten met de directie van
TNT is voorbij. Willens en wetens negeren ze de uitslag van de leden van de bonden en werken ze
het onderzoek van de bonden tegen. Door al meerdere jaren achter elkaar te roepen dat er salaris
ingeleverd moet worden, hebben de postbodes inmiddels al zeker 7 jaar geen loonsverhoging meer
gehad, dus feitelijk hebben wij al meer dan genoeg ingeleverd. Het kan volgens mij ook echt niet zo
zijn dat er gewoon overuren niet worden uitbetaald. Dat is pure diefstal. Eveneens is de arbeider in
Nederland toch nog enigszins beschermd en mag men "vaste"medewerkers" niet zomaar ontslaan en
daarvoor in de plaats oproepkrachten en deeltijdwerkers in dienst nemen. TNT presteert het zelfs
om in hun personeelsblad MAIL het gezag van FNV te ondermijnen om daar te roepen dat FNV
overweegt in zee te gaan met SANDD waardoor wellicht veel postbodes van TNT uit woede het
lidmaadschap bij FNV opzeggen. Uiteraard is dat in het belang van TNT omdat de
onderhandelingspostitie van de postbode alleen maar meer zal verzwakken. Kijk naar Belgi? en
Frankrijk. Het is nu tijd voor aktie en een behoorlijke aktie. Bijeenkomsten door de bonden om te
luisteren naar het personeel is niet meer aan de orde. Alle problemen en ook alle standpunten van de
postbodes zijn inmiddels wel bekend. Wij hebben geduld genoeg gehad. Alleen op die manier zal
TNT wellicht haar standpunten inbinden.

jeroen
18 oktober 2009, 13:14
ceo p.bakker een salaris van 2.4 miljoen per jaar dat is zon beetje 1400 euro per uur,
en hij en de zijne wilt dat de postbodes 15% gaan inleveren.
dan kom je op een schamele 1200 euro per maand uit, daar kan ik en de meeste met mij
de hypotheek en de schoolgaande kindertjes niet van betalen.
laat eerst de grote graaiers maar eens inleveren of vertrekken want die hebben toch wel hun
netwerkjes. maar nee ook de gehele staf van hoog tot laag blijft zitten , dus wij ook!
loonsverhoging hebben we al in jaren niet gehad dus ingeleverd hebben we al genoeg.
ik hoop dat aan alle ellende snel een einde komt!
succes

bram
18 oktober 2009, 18:19
zou deze weblog weer zo'n ellenlange klaagzang worden?net als het gastenboek van
reddepostbode?de droevenis wordt hiermee alleen verplaats! EN WEER GEBEURT ER NIETS!!
Edith reageer hier eens op?het zou je toch moeten raken!

Elly
18 oktober 2009, 9:10
Geen gepraat meer, er is zo langzamerhand genoeg "gepolderd" wij de werkers zijn aan het eind
van ons latijn...en als we zo doorgaan mogen we door tot onze 67e verjaardag! Zoals de geluiden nu
zijn gaat het grootste deel van de postbode's de laan uit en moeten we straks als de uitkeringen
opzijn voor een minimum weer aan de slag..allerlei deeltijdbaantjes om rond te komen..wil

nederland daarnaar toe? Behoud van werk JA, maar niet tegen elke prijs. Kom op voor de mensen
die al jaren hard werken voor weinig en het niet met minder kunnen doen. Het wordt tijd voor aktie,
op alle fronten. Laat nu maar eens weten aan de politiek dat er een andere koers gevaren moet
worden, Niet de rijken nog rijker, marktwerking die geen marktwerking blijkt te zijn maar alleen
maar prijsopdrijving...HELP DE WERKERS. TIJD VOOR EEN HETE WINTER!!!!!

Klaas
18 oktober 2009, 7:50
Beste Edith, jullie laten de TNT mensen gewoon in de steek , jullie durven niets in te brengen. Als
wij flink inleveren mogen we wat langer blijven werken, tot plm 2015 , maar dan kieperen ze je
toch op straat, met een uitkering die veel lager is dan nu. Wacht niet te lang met daden , want jullie
zijn nu al veel te slap bezig , en zoek voor de heer de Vries ook een ander baantje , want daar
hebben we helemaal niets aan , die huilt met de wolf in het bos.

andre
18 oktober 2009, 7:34
geachte mevr. snoey,
vind u ook niet (net als wij, de tnt-ers) dat de tijd van overleg, uitstel voor weer een of ander
onderzoekje, etc. nu eindelijk voorbij is, en dat er richting directie tnt en den haag nu eens een
duidelijk signaal moet komen dat de maat vol is.
mogen we in dit land de opgebouwde rechten van werknemers zomaar weggooien, dit ten faveure
van de beleggers om het beoogde winstresultaat te behalen.
de rechten van de werknemers worden met voeten getreden, terug naar de rechtsloze arbeiders
begin 1900.
als dit bij tnt lukt, zullen de andere grote bedrijven echt niet achter blijven, en dit systeem snel
copieren.
dus bonden wordt wakker, en actie NU

Reacties

Jos de Leeuw
18 oktober 2009, 7:16
Nieuwe, minder a-sociale bezuinigingen aangekondigd bij TNT:
- alle loonschalen leveren in, naar draagkracht
- alle bonussen worden onvoorwaardelijk geschrapt
Bovenstaande maatregelen leiden op den duur tot redelijk tevreden werknemers en een verlichting
voor de druk, die door de geplande asociale bezuinigingen kwam te liggen op de loonschalen 1 /m
4.

Door deze nieuwe maatregelen kan de TNT-top met een gerust hart de Kerst- en Nieuwjaarsperiode
tegemoet zien.

Bart van Donselaar
17 oktober 2009, 23:51
Wat moet ik er nog aan toevoegen? De tijd dringt. Als de vakbond niet binnen een paar weken of
hooguit een maand tot acties overgaat, zal niemand er meer in geloven. En velen zullen hun
lidmaatschap opzeggen. De ellende bij TNT treft zowel de postbodes als de postbezorgers. Ook ik
als postbezorger wordt als een stout kind behandeld en werk elke dag één of meerdere uren
onbetaald. Ik zal dan ook graag mee staken. TNT heeft lak aan alles en iedereen. Bij een dergelijke
keiharde en corrupte organisatie helpen alleen keiharde acties. Zet zo nodig mensen in die nog
weten wat het betekent om actie te voeren of te staken, en hoe je zoiets organiseert.

zametnt
17 oktober 2009, 22:33
het is te asociaal voor woorden wat er nu bij tnt gebeurd. Er zijn theorien bedacht die in de praktijk
niet werken. Ze hebben nu de 3 scenario's bedacht, druk, normaal en rustig. Er staat een aantal uren
voor je dienst en je krijgt die uren betaald, niet meer of minder. Als er huis aan huis bladen zijn
krijg je misschien 10 minuuten extra. Dit werkt gewoon niet. Het is te zwartwit om de post in die
drie scenario's te proppen. Volgens de leidinggevende werk ik misschien te langzaam...proberen ze
je te intimideren. Ik ren tegenwoordig om de post rond te krijgen en om zo min mogelijk over mijn
uren te gaan. Wat niet lukt binnen normaal scenario. en als het rustig is krijg je extra werk...
Het is te asociaal voor woorden dat een medewerker van tnt post niet betaald krijgt voor de uren die
hij of zij werkt. We waren een service voor de maatschappij, we kregen betaald voor het aantal uren
dat we werkten. Nu zijn we een business en werken we voor omzet. Kwaliteit gaat sterk achteruit...
Ik ben het hier zeker niet mee eens. Ik wil gewoon betaald krijgen voor mijn werk, ik ben geen
vrijwwilliger. En hoe gek zijn die reorganisatoren van tnt om onderop te beginnen met de
bezuinigingen. Schalen 1 tm 4!!! Ze kunnen vast meer bezuinigen als mensen van schalen 5 tot
weet ik het wat een kwart van hun salaris inleveren. Bezuinigen op de armste is echt dom en
asociaal!!!

Paul
17 oktober 2009, 22:33
Hoezo moet de bond nog bepalen welke koers ze gaat varen? TNT zoekt vol de confrontatie!
kom alsjeblieft is op voor de mensen op de vloer en de 11.000 mensen wiens baan op de tocht staat.
Het lijkt me tijd voor actie!

frans
17 oktober 2009, 21:34
Ik heb dit gevonden op een andere internet site " TNT heeft de aandeelhouders voorgehouden dat
TNT ondanks teruglopende post het wel vol zou houden. De diversiteit werd gevonden in logistiek.

De verwachting was hoog en nu beide takken van sport wat tegenvallen, moet men iets om het
kelderende aandeel te behouden.
Dus dat is gewoon ordinair bezuinigen op personeelskosten om het eigen hachje te redden. Het is de
consequentie van de gekozen strategie: meer logistiek en minder post betekent conjunctuurgevoeliger.
Mag ik er stiekem op wijzen dat de overheid en enkele pensioenfondsen grote aandeelhouders van
deze club zijn. Dus, dit uitknijpen van arbeiders gebeurt juist door impliciete sturing van - jawel de overheid."
Nu denk ik heeft de bond ook aandelen van tnt ?

henk
17 oktober 2009, 21:16
Beste Edith,
De postmedewerkers hebben geen enkel vertrouwen in de topmensen van tnt, wat erger is dat ook
het vertrouwen in de bonden tot het nulpunt is gedaald. De tijd van onderzoeken en praten is voorbij
het is nu tijd voor actie, gooi die boel plat met de kerst
Het is een dievenbende ! Bakker heeft geen plaat voor zijn hoofd maar 3 flatgebouwen.

Schaam je Wim Kok!
17 oktober 2009, 21:11
Hallo Edith,
Als de bonden vanaf 1 december de boel niet platgooien wil ik van jou een Zwarte Suzuki Swift!!

Cees
17 oktober 2009, 20:40
Marktwerking??
Is de eerste Mercedes al van de band gerold met Fiatonderdelen?
In de postwereld wel.Denk in zee te gaan met TNTpost(betrouwbaar en degelijk)iets duurder dan de
concurent.Kwaliteit is net zo hoog,zijn de concurent dan zoveel beter geworden of????????
Jammer dat ik moet kiezen voor het laatste ,als ik zie wat allemaal verkeerd gaat met de invoering
van hun masterplannen.Jammer dat ze pas in 2015 erachter komen dat ze verkeerde keuzes hebben
gemaakt.Dit gebeurd wel vaker met mensen met boter op hun hoofd(het glimt wel mooi meneer
Bakker)

Kevin
17 oktober 2009, 20:14
Minder post me reet,sjouw me de klere!
De werkdruk is veel te hoog,met minder mensen werk je jezelf uit de naad.

Postbezorgers komen met steeds meer wensen waaraan het bedrijf toegeeft omdat ze bang zijn om
er 1 kwijt te raken gevolg nog meer werkdruk om alles op tijd klaar te hebben , tijd om te eten is er
niet.
Moet er soms eerst een zelfmoord aan te pas komen voordat jullie van de bond in actie komen, aan
deze geestelijke marteling van TNT post moet een einde komen en zo snel mogelijk!

hooligan
17 oktober 2009, 20:11
En ook Abvakabo werkt mee aan onze ondergang verzenden van hun post naar de concurrent
Wordt mijn lidmaatschap dan ook goedkoper??????
Als dit door gaat zeg ik mijn lidmaatschap op en wordt tegen mijn gevoel in lid van de BVVP
Wil geen post van de concurrent in mijn bus
En zorg ook maar eens dat jullie doen waar we jullie voor betalen luisteren naar je leden!!!!!!
DE maat is vol !!!

Reacties

Joop
17 oktober 2009, 19:52
Beste Edith,
Gaat er bij u ook een lichtje branden?
Het is toch te gek in deze tijd dat we via jouw weblog snel kunnen reageren en onze frustaties
kunnen uiten over TNT Post.Als we het viaABVAKABOsite moeten doen kan dit niet,moeten we
bellen a ...ct/min.Mailen via contactpersonen werkt ook niet.De site Power to the postworkers het
zelfde verhaal,waarom geen forum?
Dan vandaag in mail moeten lezen dat FNV niet meer in zee gaat met TNT Post.Is het nog wel
verstandig om lid te blijven van de ABVAKABO voel me bij jullie steeds minder thuis.
Hoop dat je volgende weblog ons antwoord geeft.
Met vriendelijke groeten,dieptreurende fultime postbode schaal 3

Kenniet
17 oktober 2009, 19:34
Beste Edith,
Het wordt te gek bij TNT Post,worden al weer jaren aan het lijntje gehouden en hebben gemerkt dat
praten niet meer helpt.Wat heeft het voor zin om in te leveren,praten,meedenken,bouwen aan
nieuwe werktijdregelingen,als er voor ons fultimers geen plaats is?Het is gewoon een vies spelletje
dat alleen te breken is met harde acties anders gaat alles gewoon door wat TNTleiding wil(duur
personeel lozen)

Lees zelf dat zowel TNTPost als VSP niet lager inschrijft dan 14 eurocent.Waarvoor was Vsp in de
markt gezet?We zien geen spoken zoals menig tc verkondigd.We zijn terdege bewust hoe Tnt eruit
ziet over 2 jaar ook al hebben we ingeleverd!
Toekomstbeleid is er nodig maar in samenspraak met het zittend personeel(OR)Geen
eenrichtingsverkeer zoals afgelopen jaren al genoeg is gebeurd

arnold
22 oktober 2009, 18:47
we hebben te lang gewacht we zijn heel geduldig geweest
geef ons waar we recht op hebben loonsverhoging geen gedwongen ontslagen geen intmidatie meer
en een beetje snel
anders staken alles plat in 1keer als we 1 zijn hebben wij de macht en niet bakker of kooistra
ik werk er ook al 30 jaar het bedrijf is net zoveel van mij als van bakker en consorten
Arnold
medewerker scb ht

arjan
17 oktober 2009, 19:18
en dan de slogan mobility werkt..........tja ze zitten echt te springen om personeel van 46 jaar en
ouder TNT mobility weet niert eens hoe de maatschappij dezer dagen in elkaar steekt.

johan
17 oktober 2009, 19:11
wij moeten eruit,en via de voordeur haalt men dagelijks NIEUW personeel binnen.
als de volgende reorganisatie er door is,en ze hebben het VAST personeel er uit gewerkt,dan wordt
VSP weer opgeslokt door tnt,en halen ze de post weer terug die ze nu sluw doorschuiven naar hun
eigen vsp.
ik ben het ZAT,laat nu eindelijk eens duidelijk worden dat we het niet meer pikken,ik werk
wekelijks minimaal 3 uur onbetaald,we worden tegenwoordig behandeld als grof vuil
als je vraagt om de uitloop uren betaald te krijgen ,dan zegt men doodleuk,dat je niet geschikt bent
voor dit werk. (ik doe dit werk al 31 jaar)het rare is dat niemand de normen die tnt oplegt kan halen.
STOP DIT A SOCIALE BEDRIJF !!
dit hou ik geen jaren meer vol,nog liever ww dan zo door blijven modderen bij tnt.
ik ben er helemaal klaar mee, ACTIE,ACTIE.

arjan
17 oktober 2009, 19:00
ja dat mag, wij worden als te hoog voor dit wek gekwalificeerd, een hndige en legale truc om van je
veel te dure personeel af te komen

wouter
17 oktober 2009, 18:55
mag dat dan zomaar in dit land? duizenden postbezorgers aannemen en aan de andere kant
duizenden mensen ontslaan van wie het werk gewoon afgepakt wordt en aan postbezorgers gegeven
wordt????

koperstraat
17 oktober 2009, 18:45
Bonden, zijn we wakker geschud!!! Ga plannen maken om de boel PLAT te gooien! En niet zoals
laatst in Rotterdam(werkonderbreking was een farce). Kerst komt eraan en dit is het moment om toe
te slaan. Waar is de mentaliteit gebleven van de bonden uit de jaren 70 en 80!!!!

kotsmisselijke postbode
17 oktober 2009, 18:41
hallo edith,
en wat is hierop je reactie?

Bassie
17 oktober 2009, 18:40
NOU MEVROUW EDITH,
ER IS WERK AAN DE WINKEL, EN RAPPPP.
VOLGENDE WEEK DONDERDAG LACVERGADERING.
IK KEN DE AGENDA NIET MAAR HOOP NIET OP NOG MEER ONDERZOEKJES ZUS EN
ZO.
ER MOET KEIHARD GEHAKT WORDEN. ABVAKABO LUISTER NAAR JE LEDEN EN
LAAT ZE NIET IN DE KOU STAAN, HET HEEFT LANG GENOEG GEDUURD.
BASSIE EN ADRIAAN Z-O

Reacties
Gekke Henkie
17 oktober 2009, 18:18
Hoogste tijd voor ACTIE

De tijd van ouwehoeren is voorbij ,wij worden niet serieus genomen en de bonden ook niet .
Als jullie het niet begrijpen ,ze proberen het weer over de kerstperiode heen te trekken en dan
begint het gesodemieter weer opnieuw.
Ons maar intimideren en wegtreiteren ,en dan gewoon weer stalken met al die propaganda om
familie te mobiliseren om de kerstdrukte door te komen , waarom de post loopt met 6% terug wij
kunnen het best zonder hulp ,en anders blijven er toch een paar wijkjes staan , kunnen ze vast
wennen hoe de toekomst eruit gaat zien ,met al die ongemotiveerde instromers zonder posthart.De
instromers kun je het eigenlijk niet kwalijk nemen.
Tnt zal in kwaliteit moeten inboeten want voor een dubbeltje op de eerste rang zitten zal niet
lukken.
Geen wonder dat al die grote klanten gaan lopen ,denken ze dat die klanten de berichten over
TNTPOST naast zich neerleggen.
Waarom zouden ze nog met een bedrijf in zee gaan wat toch de kwaliteitsstandaarden van de
concurent wil copieren , en wel een duurder tarief willen vangen voor dezelfde diensten.
De grote graaiers zitten ook bij TNT P bakker een bonusje van 7 miljoen , H koorstra een huisje van
4 miljoen in Den Bosch laten bouwen. En maar wekelijks aan ons tot vervelens toe verkondigen dat
het o zo slecht gaat
En de gewone bestellers (het bedrijf TNTPOST) maar krom liggen voor al die absurde bedragen.
Maar laten we eerlijk zijn staan we hier nog van te kijken?????
Het is bij TNT een grote kopie van wat er in de bankwereld afspeelt ,DE GROTE JONGENS
KUNNEN ZICH ALLES PERMITEREN , EN DE GEWONE BEVOLKING KAN DOOR EXTRA
BELASTINGEN WEER ALLES TERUG VERDIENEN.
HET LAND IS NET ZOALS TNT CORUPT EN IN EN IN ROT.
HOOGSTE TIJD VOOR ACTIE DAN HET BEDRIJF MAAR NAAR DE KLOTE HEBBEN WE
DAT PLEZIER TENMINSTE NOG

ook dat nog
17 oktober 2009, 18:12
Ja natuurlijk de bond doet er een schepje boven op om hun post misschien mogelijk door sand te
laten bezorgen. ( Nu al een zinkend schip verlaten? )
De druk bij de mensen word steeds groter.
Als er nu niets gebeurd door de bonden om stappen te ondernemen zal TNT verder hun gang gaan
en mensen die er nu nog werken en geen kans zien om ander werk te vinden verder geestelijk stuk
maken.
Ik hoop als er iets gebeurd dat ze niet van die domme estafette stakingen gaan doen bij de
sorteercentra,s want dat heeft echt geen effect gehad..TNT moet je hard raken heel erg hard tijd van
praten is geweest.
Bonden kom op laat nu eens zien dat jullie ballen hebben gooi de boel plat en laat aan de regering
en TNT zien dat het nu menens is .....

Schaam je Wim Kok!
17 oktober 2009, 18:11
Na de laatste Omslag moet de tijd van onderzoeken en bijeenkomsten over misstanden voorbij zijn.
Ik lees in de Omslag dat er straks voor full-timers geen werk meer is en dat zij verplicht naar

Mobility moeten. Er had moeten staan: "wij (de directie) willen dat er straks geen plaats meer is
voor medewerkers in schaal 3".
Uitbesteding aan Sociale Werkplaatsen, hoe asociaal!! Werk afpakken en tegen ons zeggen dat het
werk afneemt. Sociale Werkplaatsen draaien op gemeenschapsgeld. De burger draagt bij aan de
winstmarge van TNT.
Dus, bond het is nu tijd voor keiharde actie vanaf 1 december. Plat met Kerst!
Ik eis dat de bond mijn belangen behartigt en niet verkwanselt. Anders onderneem ik zelf actie.

WE ZIJN ER KLAAR MEE
17 oktober 2009, 18:02
Ook hier kun je je nieuws kwijt.
http://postbodevantnt.hyves.nl
Plat die zooi het is genoeg geweest 1!!!!

Jan
17 oktober 2009, 17:57
Hallo wakker worden,al ons werk word uitbesteed,nog langer praten en we zijn allemaal
overcompleet!
Tijd voor actie! wij zijn er klaar voor, jullie ook?
Een verklaring of jullie ons steunen is noodzakelijk want we krijgen het gevoel dat we in de steek
worden gelaten!!!
WAKKER WORDEN!! ACTIE!! STAKEN!! NU!!

arjan woelders
17 oktober 2009, 17:42
was inderdaad een verrassing om te lezen dat TNTitanic oook meer klanten gaat verliezende
Veronica gaat ook al weer weg, nu de adva kabo en de fnv, tja dan zinken we nu wel erg snel wie
gaat ons redden? de dsb bank laten ze kapot gaan, de ing was te belangrijk om kapot te laten gaan,
en nu met de TNT? EIGENLIJK ZOUDEN ALLE POSTBEZORGERS ER GELIJK MEE
MOETEN KAPPEN, er is werk genoeg, maar niet voor de kostverdiener, maar voor werkloze
schoolverlaters, huismoeders die zich stierlijk vervelen zolang deze mensen pakken ons ons werk
af, zonder dat ze dat misschien weten.hetzelfde geld voor de kneuzen bij sandd en selectmail.

John
17 oktober 2009, 17:40
Ga nu aub eens wat doen bond(en)... laat weten waar jullie mee bezig zijn! Dit kan niet verder zo,
we weten niks, en het is net alsof er gewoon niet naar ons geluisterd word!!

Rinie
18 oktober 2009, 11:11
Ik ben 33 jaar geleden lid geworden omdat ik dacht als ik in de problemen kom de bond voor mij
zou opkomen.Welnu waar blijft de op dit moment broodnodige steun voor mij en mijn collega?´s
We worden als paria?´s behandeld en worden massaal bestolen door het management.Dus
alstublieft geen gedraal meer maar aktie.Het heeft lang genoeg geduurd.

frans
17 oktober 2009, 17:16
Dit is de twaalfde reactie en die steunt volledig de eerste elf .
tnt is een grote coruppte bende met grote graaiers die hulp krijgt vanuit de regering .
Nu is onze hoop gevestigd op de bonden .
Als we daar ook niks van horen , ben ik bang dat de corruptie ook daar is binnen gedrongen.
En als ik dan zon bericht lees " van de vakbond moet je het hebben, de FNV gaat hun post
onderbrengen bij Sandd, een mes in de rug voor de postbode " dan vrees ik het ergste .
Maar ja wat kan het de mensen ook schelen , morgen lekker zondag lekker vrij .

Gre Kalle
17 oktober 2009, 16:11
Zou toch wel eens een keertje tijd worden dat jullie wat gaan doen ipv die stomme onderzoekjes die
geen zoden aan de dijk zetten.
De regering pompt miljarden in het bankwezen en laat ondertussen 11000 man in de kou staan, om
maar hun liberale beleid door de strot van de mensen heen te duwen.
Ga daar eerst maar eens verhaal halen, en gooi die boel plat!!!!

Reacties

30 jaar trouwe postbode
17 oktober 2009, 15:49
Hallo Edith,
we hebben GEEN tijd meer om onderzoekjes af te wachten!!!!
PLAT DIE HANDEL BIJ TNT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eduard
25 oktober 2009, 22:52
Het is toch niet te geloven! Weer gaan de bonden onderzoek doen naar intimidatie bij TNT en niet
uitbetalen van uren. Dat onderzoek is al jaren terug gedaan en heeft geleid tot het rapport "Zijn zo

onze manieren?" Uiteraard doet TNT het af door te zeggen dat het incidenten zijn en dat ze zich niet
in het geschetste beeld herkennen. Dus nu moet het maar eens gedaan zijn met al dat onderzoek, en
moeten de bonden maar eens in actie komen. Als klap op de vuurpijl lees ik net in het
personeelskrantje van TNT (de Mail) dat dezelfde Abvakabo/FNV die geacht wordt voor de
belangen van de postbodes op te komen een contract met Sandd overweegt. Ik voel mij verraden
door de bond.

