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Bijeenkomst over besluit postbezorgers
"De OC’s moeten nu aan de bak"
Op woensdag 11 juni heeft de directeur Distributie het besluit postbezorgers officieel ondertekend.
De OR organiseerde diezelfde week een bijeenkomst met de onderdeelcommissies om het
adviestraject postbezorgers toe te lichten. "Het adviestraject is afgerond. Er zijn goede afspraken
gemaakt en kaders vastgelegd. Nu ligt de bal bij het rayonmanagement en de OC’s. Zij moeten nu
aan de bak. Eén van de belangrijkste afspraken die de OR en de directie hebben gemaakt is dat
alles in overleg met de OC’s gebeurt," benadrukte Bernard de Vries, voorzitter van de OR
Distributie.
Voordat het advies over de postbezorgers werd gemaakt, heeft de OR in verschillende bijeenkomsten de
OC’s bijgepraat over de standpunten van de OR. Nu het besluit er ligt, besloot de OR opnieuw een de
OC’s persoonlijk te informeren. Voor de onderdeelcommissies ligt er nu een belangrijke taak. Zij moeten
er samen met het rayonmanagement voor zorgen dat het aannemen van postbezorgers zorgvuldig gebeurt.
Als handleiding voor de OC’s en het rayonmanagement hebben de OR en de directie een zogenaamde
Navigator gemaakt. "De Navigator is een handleiding voor het masterplan Distributie. Hierin staat wat er
moet worden gedaan en waaraan moet worden gedacht bij het aannemen postbezorgers, maar ook bij het
plaatsen van de huisnummersorteermachines. Als alle stappen zorgvuldig worden gevolgd, zal er in de
toekomst geen overcompleet ontstaan, " aldus Bernard.
Koste wat kost
Per rayon kunnen er dit jaar (minimaal) 25 postbezorgers worden aangenomen. Dit is vooral bedoeld om
ervaring op te doen met de postbezorgers. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat rayons koste wat kost
de 25 postbezorgers aannemen," verduidelijkte Bernard. "De afspraak is dat postbezorgers worden
aangenomen op basis van natuurlijk verloop. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de
invoering van de huisnummersorteermachines. Het kan zijn dat je om die reden geen postbezorgers
aanneemt voor onbepaalde tijd, maar wel voor bepaalde tijd. Voorop staat dat de het aannemen van
postbezorgers in overleg gebeurt met de OC." Leo Kox, adjunct directeur Distributie was ook aanwezig
tijdens de bijeenkomst en beaamde de woorden van Bernard. "Dit laatste half jaar van 2003 moet je zien
als een leertraject. Het besluit staat op papier, nu willen we testen hoe het in de praktijk werkt. De
rayonmanagers krijgen nog geen targets opgelegd die zij moeten behalen. Dat zal pas begin volgend jaar
gebeuren."
Mobiliteitsplan
Bernard wees de OC’s erop dat zij snel aan de slag moeten met een mobiliteitsplan. Het kan zijn dat
postbodes door het aannemen van postbezorgers verplaatst worden naar een andere vestiging. "In eerste
instantie moet dit natuurlijk gebeuren op basis van vrijwilligheid. Maar zorg ervoor dat er een
mobiliteitsplan is waarop je terug kan vallen. De OC heeft het beste zicht op de plaatselijke situatie en de
plaatselijke oplossingen. Dat kan per locatie verschillend zijn. Het is wel verstandig om die
mobiliteitsplannen in het clusteroverleg met andere rayons te bespreken. Daar kun je ook eventuele
rayonoverstijgende oplossingen bespreken."

Besluit postbezorgers
In het besluit postbezorgers staan de volgende belangrijke punten:
•
•
•
•
•
•

Het aannemen van postbezorgers gebeurt op basis van natuurlijk verloop.
De postbezorger brengt uitsluitend busstukken en belstukken zonder aanvullende dienst weg.
Wanneer een vestiging 5 postbezorgers heeft aangenomen, wordt een postbode plus aangesteld.
De postbode plus stuurt de postbezorgers aan en is verantwoordelijk voor de controle van de
depots.
De postbode plus wordt gewaardeerd op schaal 4.
Het aannemen van postbezorgers gebeurt in overleg met de OC.

