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oproep: belastingconsulenten gezocht
Heb jij affiniteit met het invullen van
belastingformulieren? Wil jij een spaarcent
bijverdienen? Word dan belastingconsulent!

• De belastingservice vindt ieder jaar vooral
plaats in de maand maart. Afhankelijk van
het aantal aangiften dat je zou willen invullen
vergt de service een aantal avonden tijd.

Als belastingconsulent help je leden bij het invullen van hun belastingaangifte. De aanpak is
als volgt:
• In februari is de jaarlijkse start met een bijeenkomst met de andere consulenten (reiskosten krijg je vergoed)
• Je krijgt een aantal cliënten toegewezen en
helpt cliënten zoveel als mogelijk ‘op afstand’ (na ontvangst van de diverse stukken
vul je het belastingformulier van cliënt digitaal in).
• Je ontvangt een vergoeding per ingevuld formulier, gebaseerd op de fiscale vrijwilligersvergoeding.

Interesse? Twijfel dan niet en geef je via
m.bakker@copgroep.nl op voor een vrijblijvende informatiebijeenkomst die we houden
op 25 november aanstaande.
Tijdens die bijeenkomst krijg je een toelichting
op alle bijzonderheden van onze service.
Wil je eerst telefonisch meer informatie?
Bel dan met Monique Bakker, coördinator
Belastingservice op 070-3201134.
Zij maakt graag even tijd voor je vrij!

Geld weggooien is zonde!
Daarom verzorgt de BVPP voor haar leden de jaarlijkse belastingservice zodat jij iedere euro terugkrijgt waar je recht op hebt!
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In het
volgende
magazine
staat het
inschrijfformulier
voor de
belastingservice
voor
BVPP-ers!

Lastige keuzes
Mededelingen van de bond lezen die je niet
vrolijk maken, lastige keuzes overwegen, nauwelijks leuke berichten en dan staan ook de
feestdagen nog voor de deur. Feestdagen die
heel veel werk voor TNT met zich meebrengen
waardoor het voor veel mensen moeilijk zal
zijn om te geloven dat er toch iets heel drastisch met het bedrijf staat te gebeuren. En dus
ook met de medewerkers die juist nu zo hard
aan het werk zijn en daarna ook graag van plezierige en onbezorgde feestdagen willen genieten.

reikt kan worden dan moet het maar kwaadschiks. Die actie gaan we niet uit de weg als
het nodig is.
Daarbij komt dan nog alle ellende op de werkvloer. Het aantal klachten over zeer slechte
werkomstandigheden, of het nu om niet uitbetaalde uren gaat of om intimidatie door de leidinggevenden het aantal signalen blijft maar
toenemen. En we hebben met onze collega
bonden besloten dat de maat vol is. Inmiddels
is daar al een actie naar het bedrijf op ingezet,
u heeft daar ook van kunnen horen. En als die
actie niet het gewenste resultaat oplevert zullen
we betere omstandigheden afdwingen. Als het
niet goedschiks kan dan moet het maar kwaadschiks. Want ook dat doel is helder en bereikbaar.

Snapt die BVPP dat eigenlijk wel? En als ze
het snappen, waarom gooien ze dan de beuk er
niet in? Laat ze maar eens voelen dat we niet
alles zo maar over ons heen laten gaan. Het is
nu welletjes, als we dan toch zoveel kwijt gaan
raken dan moet het bedrijf er ook maar aan geloven.

We gaan elkaar heel hard nodig hebben de komende tijd. Om te zorgen dat er nu eindelijk
eens een einde komt aan de slechte verhoudingen op de werkvloer en om te zorgen dat de
komende reorganisaties niet alleen maar over
de ruggen van het personeel worden uitgevoerd. Dat vraagt om zeer doelgerichte acties
en om verstandig en doordacht handelen.

Dat is een begrijpelijke gedachte maar het
helpt volgens ons niet. Het geeft even opluchting omdat je, je woede hebt kunnen uiten
maar daarna blijft de situatie toch zoals hij
voor die woede uitbarsting was. Staken, actie
voeren, we gaan het zeker niet uit de weg als
het moet. Maar er moet wel een doel zijn, een
inzet, iets om naar te streven dat ook bereikbaar is en dat voldoening geeft als het bereikt
is.

Terwijl u dit leest is de stemronde misschien
nog aan de gang. Laat uw stem horen, zorg dat
zoveel mogelijk leden ons de richting wijzen
die we moeten gaan. Geen gemakkelijke
keuze, wel een noodzakelijke. Want als we
geen inzet kiezen is het bedrijf inderdaad de
lachende derde. En dat moeten we niet laten
gebeuren!

Wij kunnen niets veranderen aan dalende volumes, het is al een tijd bezig en het zal nog een
tijd doorgaan. En minder werk betekent minder mensen nodig. Natuurlijk moeten we onze
huid duur verkopen, natuurlijk mag het bedrijf
niet als lachende derde aan de kant blijven
staan. Dat begrijpen we heel goed en daar gaan
we ook aan werken. Met een doel, met een
inzet en met als resultaat dat de leden ook in
deze beroerde omstandigheden zo goed mogelijk worden ondersteund en geholpen. Dat doe
je niet door acties die tot niets leiden en die
misschien zelfs tot gevolg gaan hebben dat de
hoeveelheid geld die nodig is om allerlei beroerde gevolgen van reorganisaties op te vangen ook nog eens kleiner wordt. Dat geld en
die middelen moeten wel in ruime mate voorhanden zijn. Dat hebben al die duizenden medewerkers met hun vele dienstjaren wel
verdiend. Dat is ook een helder doel, een heldere inzet en als dat doel niet goedschiks be-

Rectificatie
In het vorige magazine werd er op bladzijde 4 geschreven over ‘intimidatie en
schandalige bejegening’ door leidinggevenden. Achteraf blijkt dat onze woordkeus met name schandalige bejegening
niet goed is gevallen bij een groot aantal
leidinggevenden. Vandaar dat wij deze
woordkeuze dan ook intrekken en het
houden bij intimidatie.
De redactie.
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Werk je bij Cendris?

stem 16, 17 of 18 november op
annemien Hendriks jouw partner
tijdens je werk!
annemien Hendriks, werkzaam op de vestiging in Leeuwarden maakt zich
onder andere sterk voor:
• Het bespreekbaar maken van problemen van collega’s in de OR
• Meer transparantie! Annemien opent deuren die anders gesloten blijven!
• Meer evenwicht tussen de belangen van Cendris en de werknemers
• Goede arbeidsomstandigheden en het waarborgen van rechten van werknemers

Annemien Hendriks, kandidaat voor de OR Cendris namens de BVPP
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Postkantoren vandaag
Gedachten en plannen van
collega’s gingen ook uit van
de planning van sluiting van
de vestigingen. De veronderstellingen die men daarbij had, komen nu niet meer
uit. Mensen voelen zich bedrogen en te kort gedaan.
De economie staat er niet
best voor op dit moment.
Mede daarom wilden sommige collega’s graag meer
tijd om naar een nieuwe
baan te zoeken. Of hadden
ze juist de verwachting om
tot medio 2012 te kunnen
blijven werken om daarna
te kunnen gaan Vutten of
zoiets. Nu moeten ze wellicht sneller dan gehoopt en
of verwacht op zoek naar een andere baan.

De leden van OR BVPP-fractie Postkantoren

Is er vandaag nog wel een postkantoor? Ons
eigen vertrouwde postkantoor? We zijn geschrokken van de mededeling van de bedrijfsleiding dat ING en TNT al onze eigen vestigingen
uiterlijk eind 2011 willen sluiten. De consequenties van dit voornemen kunnen we als BVPPfractie in de medezeggenschap (nog) niet
overzien. En de vakorganisaties hebben geen enkele stem in dit plan gehad, zij kregen dit te
horen tijdens het regulier overleg met de directie
van Postkantoren.

Wat nu?
Wat kunnen we nu nog doen? Is er een mogelijkheid om dit voornemen terug te draaien? We
zullen in elk geval onderzoeken of dit voornemen van ING en TNT zomaar kan. Het Sociaal
Plan is afgesproken en zal ook niet worden
opengebroken. Als we hier aan gaan tornen staan
alle gemaakte afspraken ter discussie En dan kan
het ook onbedoelde effecten hebben. Misschien
moeten we er op aandringen dat door het PMC
nog meer afspraken worden gemaakt met potentiële werkgevers.
Postkantoren BV, TNT en ING hebben een verplichting ten opzichte van de loyale werknemers
van Postkantoren. Onze collega’s hebben de directie niet in de kou laten staan. Nu verwachten
wij dat ook de directies van PK, ING en TNT
hun medewerkers niet in de kou laten staan. We
zullen blijven opkomen voor de belangen van
onze leden en collega’s.

Uiteraard hebben we de geschrokken en verontwaardigde reacties gehoord van onze collega’s.
Zij voelen zich verraden en ze zijn terecht boos
omdat TNT en ING op deze manier niet erg betrouwbaar overkomen. Het was al een schok te
moeten vernemen op 5 maart 2008, dat ze de
stekker uit Postkantoren zouden trekken, nu gaat
het ook nog eens allemaal veel sneller als afgesproken en verwacht.
Hoezo afspraken maken?
Welke waarden moeten we nog hechten aan afspraken die gemaakt worden met de bedrijfsleiding? Heeft Postkantoren BV dan helemaal niets
meer te vertellen? Kunnen we niet gewoon zeggen: Afspraak = Afspraak? Onze plannen zijn
gebaseerd op een gefaseerde afbouw tot uiterlijk
2012 en daar gaan we voor.
Het advies van de ondernemingsraad is daarop
gebaseerd en ook het Sociaal Plan is daarop afgestemd.

financieel advies bij de Regt
Voor onze collega’s bestaat nog steeds de mogelijkheid om in het kader van het Sociaal Plan,
kosteloos financieel advies in te winnen bij De
Regt Adviseurs. De wens hiervoor moet kenbaar
worden gemaakt bij de clustermanagers. Deze
zal het verzoek overbrengen aan HR. Daarna
wordt men benaderd door een medewerker van
De Regt voor het maken van een afspraak in
Amersfoort of in Lochem.
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Van onze fractie in de oR Productie……

Gerard van Osch

Gerard van osch, voorzitter van de BVPPfractie in de oR Productie, geeft het standpunt van de oR Productie weer over de
impasse na de door het bedrijf aangekondigde reorganisatieplannen ‘masterplannen
3’. Voorts meldt hij belangrijk nieuws over
het onderzoek onder de medewerkers van
Productie in de loonschalen 1 tot en met 4.

(teams waar knelpunten belegd zijn) over de
wijze waarop we oplossingen kunnen bewerkstellingen. Als OR hebben we afspraken gemaakt over hoe bijvoorbeeld ‘Toekomst VBG’
in de organisatie gestalte dient te krijgen. Sterker nog, we staan achter de concepten ‘Toekomst VBG en DPM Collectie’, op
voorwaarde dat alles volgens de centraal gemaakte afspraken uitgerold wordt. Dit was dan
ook één van de knelpunten in één van de
crashteams waar een oplossing voor moest
komen. Uiteindelijk zijn wij er uitgekomen en
hebben van het bedrijf een garantie gekregen
dat de VBGn vóór 16 december 2009 de
‘Wave 1 en 2’ volgens de landelijke afspraken
op orde moeten hebben. We gaan ook een onderzoek doen naar de normtijden inzake ‘Toekomst VBGn’ en zullen kijken kritisch of de
normtijden echt haalbaar zijn.

terugblik
In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken,
maakte het bedrijf op 2 juli de Masterplannen
3 bekend. Tot grote verontwaardiging van de
OR zijn hele duidelijke signalen, uitspraken en
wensen van collega’s die naar aanleiding van
het gezamenlijke onderzoek zijn geventileerd,
genegeerd. Hierop besloot de OR Productie de
medewerking aan dit ‘onderzoek’ stop te zetten.

een aantal afspraken
In het crashteam ‘Sociaal Palet’, zijn heldere afspraken gemaakt om de mobiliteit en begeleiding van collega’s nog sterker te ondersteunen.
Het gaat om:
• Een mobiliteitsbudget voor alle productiemedewerkers met een contract van 25 uur of
meer, bij Collectie is dat met een arbeidscontract van 15 uur of meer.

‘Tot grote verontwaardiging van de OR zijn
hele duidelijke signalen, uitspraken en wensen
van collega’s die naar aanleiding van het gezamenlijke onderzoek zijn geventileerd, genegeerd’.
Vervolg
De afgelopen weken is er zeer intensief overleg gevoerd in de verschillende crashteams
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het wantrouwen dat men heeft in de leiding, in
het bijzonder in het topmanagement. Zeventig
procent van de ondervraagden wil bijvoorbeeld
wel afspraken maken om in te leveren maar niet
op de wijze die het bedrijf voorstelt. Het bedrijf
brengt alleen maar naar buiten dat 70 procent
van de ondervraagden wil inleveren. Helaas is
dit een gemiste kans, het vertrouwen had een
beetje hersteld kunnen worden door volledige
openheid naar de medewerkers toe te geven en
door de hand in eigen boezem te steken.

• Een terugkeergarantie, dat is een proef voor
medewerkers die vanaf 1 januari tot en met 1
juli 2010 een baan vinden buiten TNT en als
die niet bevalt kunnen zij binnen een jaar terugkeren naar TNT Productie. De voorwaarden zijn door de OR bepaald. In het volgende
magazine beschrijven we deze voorwaarden.
• Er komt een mogelijkheid om samen met
TNT Mobility een om- of bijscholing te gaan
doen. Deze cursussen kunnen collega’s gezamenlijk gaan doen. Het volgen van deze
scholing is mogelijk onder werktijd.
• We zijn na een heel palet van afspraken met
de bedrijfsleiding weer ‘on speaking terms’
en gaan verder met elkaar, echter wel in een
andere vorm. De oude situatie zal niet meer
terugkeren.

‘Een heel belangrijk signaal uit dit
onderzoek is het wantrouwen dat
men heeft in de leiding, in het
bijzonder in het topmanagement.’

Resultaten van het onderzoek door Universiteit Leiden
De onderzoeksresultaten onder de medewerkers schalen 1 tot en met 4 zijn op 2 oktober
jongstleden gepresenteerd aan de OR Productie door Menno Mennis van de Universiteit
Leiden. Een paar opmerkelijke uitkomsten uit
de rapportage zijn: de enorme betrokkenheid
van medewerkers, de trots op het bedrijf en het
werk, de onderlinge solidariteit, de grote wens
om serieus genomen te worden, de enorme behoefte om betrokken te worden, de buitengewoon hoge werkdruk, de kennis van zaken en
de boosheid over het moment van communiceren vlak voor de vakantie.
Een heel belangrijk signaal uit dit onderzoek is

advies naar aanleiding van het universitaire
onderzoek
Menno Mennis heeft geadviseerd dat eerst het
vertrouwen moet worden hersteld, anders is
het niet mogelijk om met elkaar in gesprek te
komen. Laat eerst een afspiegeling van de
werkvloeren in teams van 25 man met elkaar
in gesprek gaan en kijk of die met oplossingen
kunnen komen.
suggesties of vragen?
Wilt u reageren op dit artikel? Of heeft u nog
suggesties of vragen aan de BVPP-fractie in de
OR, over specifieke onderwerpen of zaken die
spelen? Neem dan contact op met mij via:
gjvanosch@home.nl of bel 06-2054 8100.

De fiscaal vriendelijke vergoeding over 2009
De ‘fiscaal vriendelijke vergoeding’ over de betaalde vakbondscontributie voor de
BVPP-leden werkzaam bij TNT Post, zal in maart 2010 uitbetaald worden. In tegenstelling
tot andere jaren behoeven de BVPP-leden waarvan de inhouding van de vakbondscontributie via het salaris geschiedt, geen formulieren hiervoor in te vullen. De uitbetaling zal automatisch plaatsvinden. Indien u geen prijs stelt op deze automatische uitbetaling dient u dit
schriftelijk vóór 1 januari 2010 kenbaar te maken. Dit kan geschieden onder vermelding van
uw personeelsnummer via een e-mail aan de penningmeester: tvandenoever@bvpp.nl of
schriftelijk aan het secretariaat van de BVPP, Antwoordnummer 10138, 2260 WB Leidschendam.
BVPP-leden werkzaam bij TNT Post, die op een andere wijze hun vakbondscontributie
betalen (bijvoorbeeld via een automatische incasso) zullen eind november de benodigde
formulieren voor de fiscale teruggaaf ontvangen.
Nog vragen? Mail dan naar tvandenoever@bvpp.nl of laat uw vraag achter bij het
secretariaat van de BVPP. Daarna neemt de penningmeester contact met u op.
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BVPP-fractievoorzitter in de
oR Pakketservice doet verslag
opvolging door een nieuw talent
Piet Peters wordt in de OR-fractie opgevolgd
door een nieuw talent namelijk Maries van der
Zwet. Maries van der Zwet (44) is werkzaam
op Distributiecentrum Pakketservice (DcP)
Ridderkerk. Maries gaat zich onder andere
sterk maken voor een beter evenwicht tussen
werknemers en werkgever en het waarborgen
van de rechten van werknemers. Maries van
der Zwet is een man van de praktijk. Door zijn
ondersteunende activiteiten zoals bij het project ‘Chauffeur gaat Digitaal’ en de implementatie van ‘Aldi-Press’ (de verzending van
tijdschriften en dergelijke) kan iedere collega
bij hem aankloppen om vragen te stellen.
WaNteD (gezocht)
De sector Pakketservice timmert hard aan de
weg om zoveel mogelijk inbreng te verzamelen van collega’s die de BVPP-fractie goed
kan gebruiken in de OR. “Eigenlijk zouden we
veel sneller meer collega’s willen ontmoeten
of contacten leggen. De inbreng van collega’s
is hard nodig om zo goed mogelijk de belangen van medewerkers via de OR te behartigen”, aldus de voorzitter van de sector
Pakketservice, Peter Gerritsen. Werk jij bij
TNT Post Pakketservice en zou jij je collega’s
willen voorzien van informatie?
Neem dan voor meer informatie contact op
met de secretaris! Dat kan via telefoonnummer
06-10747694 of via het e-mailadres:
sector.pakketservice@bvpp.nl

Maries van Zwet en Piet Peters

Theo van Melis, voorzitter van de BVPP–fractie in de OR Pakketservice brengt iedere editie
verslag uit over de laatste ontwikkelingen bij
Pakketservice. Deze editie brengt hij nieuws
uit over het vertrek van OR-lid Piet Peters en
de opvolging door Maries van der Zwet. Ook
volgt er een oproep van de voorzitter van de
sector Pakketservice.

afscheid Piet Peters
Na 39 dienstjaren bij TNT gaat Piet Peters van
zijn welverdiende VUT genieten. Op 11 september heeft hij zijn afscheidsreceptie gehouden. Piet Peters vond het leuk om samen met
vrienden en collega’s op het verleden terug te
blikken en op zijn toekomst te
proosten. Nadat Piet de laatste
anderhalf jaar in de OR Pakketservice heeft gezeten, draagt hij zijn
OR-zetel over aan zijn opvolger
Maries van der Zwet. “Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen
dat in mij is gesteld de afgelopen
jaren, ik heb dat als zeer plezierig
ervaren.” Aldus Piet tijdens zijn
receptie. Verder heeft Piet bekend
gemaakt dat hij voor de BVPP actief
blijft in het sectorbestuur van
Pakketservice en dat hij nog een half
jaar actief zal zijn binnen de sector
Centrum. Samen met Fred Gerritsen
gaat hij deze sector opnieuw opbou- De leden van de BVPP fractie: Piet Peters, Ab Smeenk, Peter Gerritsen,
Maries van Zwet, Bert Wolters en Theo van Melis.
wen.
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Boek ‘De BVPP en de privatisering van het
Ptt-bedrijf’ onder grote belangstelling
gepresenteerd
Woensdag 24 september 2009 was zowel voor
de BVPP als voor onze gepensioneerd bestuurder theo de Ruiter een heel bijzondere
dag. In één van de zalen van het mooie
‘Landgoed Voorlinden’ te Wassenaar werd
het boek van theo de Ruiter ‘De BVPP en de
privatisering van het Ptt-bedrijf’ gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst was onder andere een aantal hoofdrolspelers van het eerste
uur uitgenodigd. In het vorige magazine is al
een en ander over deze gebeurtenis vermeld.
Hieronder volgt een terugblik op deze historische dag.
speech van Cor Verbogt
Cor Verbogt, voorzitter van de BVPP, opende de
bijeenkomst en na de aanwezigen van harte te
hebben verwelkomd in het bijzonder schrijver
Theo de Ruiter zei hij ondermeer het volgende:
“Ik ben bijzonder verheugd dat veel prominente
hoofdrolspelers van weleer allemaal mannen van
het eerste- dan wel het laatste uur, het is maar
net hoe je het bekijkt, gehoor hebben gegeven
aan de uitnodiging van de BVPP om hierbij aanwezig te zijn. Zonder het boek te hebben gelezen, dat kan namelijk nog niet want de eerste
exemplaren worden hier straks uitgereikt, heb ik
me door enkele insiders reeds laten vertellen dat
Theo er bijzonder goed in is geslaagd het inmiddels alweer historische veranderingsproces - nu
twintig jaar geleden - voor ons en het nageslacht
aan het papier toe te vertrouwen.”

Wim Dik tijdens zijn speech

speech van Wim Dik
Daarna kreeg de heer Wim Dik, de eerste voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke PTT-Nederland (KPN) het woord.
Allereerst bedankte de heer Dik de BVPP voor
de uitnodiging om bij de boekpresentatie aanwezig te zijn. Hij vond het bijzonder plezierig om
weer een aantal bekenden van het eerste uur te
kunnen begroeten. De heer Dik is van mening
dat het slagen van de omzetting van het Staatsbedrijf der PTT tot een commercieel bedrijf te
danken is geweest aan de tijdgeest. In zijn rondje
langs de politici van destijds had de heer Dik geconcludeerd dat er politiek gezien een draagvlak
voor de privatisering aanwezig was. De kans van
slagen van een dergelijke operatie in deze tijd
acht hij niet groot.
Een andere belangrijke factor was de wil van de
onderhandelingspartijen om deze door de politiek opgelegde privatisering tot een goed einde te
brengen. In dat verband maakte hij de bedrijfsleiding en de vakbonden een groot compliment
voor de wijze waarop zij hebben ingezet. De
vele verhitte discussies gingen over de zaak en
hebben nooit tot persoonlijke ruzies geleid.
Voorts hechtte de heer Dik er grote waarde om
zijn dank en bewondering uit te spreken van aan
de ruim 117.000 medewerkers die destijds uiteindelijk bereid waren om hun veilige ambtena10

dingrijkheid van het management. Medewerkers begrijpen best dat er wat moet
veranderen maar een totale omslag begrijpen zij niet en dus worden ze achterdochtig. ‘Met een paar olienoten lok je alleen
apen, maar geen medewerkers die -tig
jaren tot tevredenheid bij een bedrijf hebben gewerkt.’
Algemene spelregels zijn mooi maar
zeker nu dient er maatwerk te worden geleverd en helaas ontbreekt het vaak aan
inventiviteit om dat te leveren. Al met al
is het een gezamenlijk probleem en dat
wordt niet door iedere de werknemer zo
gezien. In een situatie van gedwongen
krimp zal de werknemer bij zichzelf te
raden moeten gaan in termen van: ‘wat
kan en wat wil ik? Alles op zijn beloop laten is
geen goede optie.’ In dit verband wenste hij de
het bestuur van de BVPP veel succes bij de belangenbehartiging van haar leden in deze moeilijke tijden. De heer Ottenhof wenste Theo veel
succes met zijn boek en ook hij hoopt op een
aantal herdrukken.

Theo de Ruiter overhandigt de heer Ottenhof een
gesigneerd exemplaar

renstatus op te geven voor de onbekendheid van
een ‘CAO’.
Van de ontworpen regeling om toch ambtenaar
bij Verkeer en Waterstaat te kunnen blijven hebben van de 140 belangstellenden die zich hadden
aangemeld uiteindelijk circa 70 medewerkers
gebruik gemaakt. Volgens de eerste voorzitter
van de Raad van Bestuur van de Koninklijke
PTT-Nederland (KPN) is dat een bewijs dat de
onderhandelingspartijen goed werk hebben geleverd. Tot slot wenste de heer Dik de schrijver
Theo de Ruiter heel veel succes met zijn boek.
Hopelijk is deze uitgave in korte tijd door een
aantal herdrukken achterhaald.

Na deze beide speeches brachten Theo en de
aanwezigen een toost uit op het nieuwe boek.
aanbeveling en bestelmogelijkheid
Voor iedereen die in de ruimste zin van het
woord met ‘onderhandelen’ te maken heeft,
is het boek: De BVPP en de privatisering
van het PTT-bedrijf ’een must! Het boek van
Theo de Ruiter kost € 15,00 inclusief de verzendkosten. Indien u € 15,00 overmaakt op
de ING-Betaalrekening nummer 316011 ten
name van de penningmeester BVPP te Tilburg, onder vermelding van: ‘Toezending
BVPP-boek’ en uw adres zal het boek u
worden toegezonden.

speech van Peter ottenhoff
Na de heer Dik kreeg de heer Peter Ottenhoff,
directeur van het bemiddelingsbureau ‘Job Creator’, het woord. De heer Ottenhoff heeft toen
Theo de Ruiter bestuurder bij de vakbond De
Unie was in het kader van reorganisaties en outsourcingsprojecten veel met hem te maken
gehad. Het waren altijd zakelijke maar vooral
prettige relaties en hij stelde het dan zeer
op prijs dat hij voor deze bijeenkomst
door Theo was uitgenodigd.
Volgens de heer Ottenhoff wordt nu
onder andere als gevolg van de huidige
financiële crisis veel flexibiliteit van het
management en de werknemers gevraagd. Helaas bespeurt hij nu het minder gaat dat de directies en
leidinggevenden een andere houding
aannemen ten aanzien van hun sociale
verantwoordelijkheden. En dan te weten
dat het welslagen van allerlei plannen
vooral afhankelijk is van de sociale vin-

Na de speeches brachten Theo de Ruiter en de
aanwezigen een toost uit op het boek
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Bezoek aan tNt sorteercentrum Brieven zwolle
Op 14 en 15 oktober bracht de BVPP een bezoek
aan het sorteercentrum Brieven Zwolle. Collega’s
kregen de gelegenheid om vragen te stellen aan
de vertegenwoordigers van de BVPP over onder
andere de medezeggenschap, collectieve belangenbehartiging, individuele belangenbehartiging
en andere diensten die de BVPP voor haar leden
verzorgt. Namens het hoofdbestuur waren Toon
van Dun en Gerard van Rijn aanwezig.
Victor Schöyer, jurist van de BVPP kreeg vragen
over het arbeidsrecht, Paul Jekkers, bestuurder
van de BVPP werd ondervraagd over de stand
van zaken van de CAO en Ger Buskop, fractievoorzitter van de BVPP van de OC area Noordoost gaf uitgebreid antwoord op vragen over de
medezeggenschap. En last-but-not-least, André
Bok maakte gelijk van de gelegenheid gebruik
om de uitdaging van de superledenwerver 2008
aan te gaan.

André Bok showt
zijn resultaten

Fred Gerritsen, gaf uitleg over
de OC area Noordoost

Victor Schöyer, verleende
juridisch advies

Ger Buskop, komt op
voor jouw belangen!

Paul Jekkers (rechts) in gesprek met TNT-er, (links)
André(midden)
(midden probeert hem lid te maken…
André

Ger Buskop in gesprek met zijn collega’s
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enorm hoge opkomsten op informatieavonden
van de Bondsraad van de area zuidoost
om het vertouwen van het personeel terug te
winnen. Bij het ter perse gaan van dit magazine waren de uitkomsten van dit werkoverleg
nog niet bekend.
Vervolg in Weert en maastricht
Na de bijeenkomst in Heerlen volgden verzoeken om soortgelijke avonden te organiseren in
Weert en Maastricht. Ook daar werd de Bondsraad geconfronteerd met soortgelijke problemen en signalen.
In Weert is de bijeenkomst voor de leden
samen met de collega-vakorganisaties AbvaKabo en het CNV georganiseerd.
Wellicht was dat de reden dat wij volledig
werden verrast door de bijzonder hoge opkomst van 130 medewerkers uit onder andere:
Venray, Budel, Panningen, Venlo, Boxmeer en
Tegelen.

op veler verzoek van leden zijn er door de
Bondsraad van de area zuidoost informatieavonden in Heerlen Pretoriatraat, Weert
en maastricht georganiseerd.
Heerlen
In Heerlen waren 52 postbodes en postbezorgers aanwezig die vele klachten hadden over
de hoge werkdruk, intimidatie door leiding en
het niet uitbetalen van gewerkte uren. Al deze
opmerkingen zijn op de bijeenkomst geïnventariseerd. Hierna heeft er een gesprek plaatsgevonden met het managementteam van de area.
Tijdens dit gesprek is alle informatie overlegd
en zijn vervolgafspraken gemaakt om de problemen aan te pakken.
Op maandag 26 oktober heeft er een werkoverleg plaatsgevonden waarbij zowel de directie
als de BVPP aanwezig waren. Vooraf heeft het
management aangegeven er alles aan te doen

Ruim honderd tNt-ers op informatieavond
in Joure!
fred Gerritsen van de BVPP, Jan Willem Lefebre van de aBVaKaBo en Inge Bakker van
het CNV inventariseerden namens de bonden in Joure de klachten van de medewerkers in
de area Noordoost. De stemming was grimmig, mede door het blad ‘de omslag’ waarin de
vervolgstappen van tNt werden aangekondigd.
In zijn algemeenheid was er onvrede over het niet uitbetalen van gewerkte uren, het niet uitkomen met de voorbereidingstijd, de werkdruk en de intimidatie door het management. allemaal zaken die op veel vestigingen in de area Noordoost spelen. Verder kwam aan de orde
dat de wisselingen van het management op het VBG Heerenveen de communicatie niet ten
goede komen. De oC-leden van de BVPP zullen deze zaken aan de orde stellen in het overleg
met het areamanagement van Noordoost.
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Uit de juridische praktijk van de BVPP
een soort reorganisatie binnen tNt
Op dit moment lijkt TNT haar zinnen gezet te
hebben op een soort reorganisatie, waarbij ze
zegt gebruik te maken van het ‘afspiegelingsbeginsel’. Dat vertaalt zich vervolgens in een rangnummer. En dat rangnummer is bepalend voor
het overcompleet raken van de betrokken werknemer. Enige openheid wordt door bedrijfszijde
hierin niet gegeven.

BVPP verlangt openheid!
Tot op heden lijkt het er niet op dat TNT dezelfde openheid wenst te verschaffen over hun
rangnummers als dat ze voor het afspiegelingsbeginsel zou moeten doen. We hopen op korte
termijn te kunnen melden dat er een verandering
in de opstelling van TNT is.
De BVPP kan zich voorstellen dat een werknemer hoe dan ook niet blij zal zijn met de mededeling dat hij of zij overcompleet is. Volgens
de BVPP is het een en ander toch beter te verteren als de mededeling gepaard gaat met bewijs.
Als vakbond blijven wij ons best daarvoor doen.
En bij problemen blijven wij onze juristen voor
onze leden inzetten!

De werknemers moeten maar hopen dat TNT
hierin eerlijk is en geen fouten maakt. Als vakbond willen wij inzicht in- en controle op de
procedure hebben en wijzen deze gang van
zaken af.
Last in, first out-beginsel is vervallen
Vroeger was de regel dat bij een reorganisatie de
werknemers die als laatste waren aangenomen,
als eersten het bedrijf moesten verlaten. Dat was
het zogenaamde ‘last in, first out’-beginsel en
dat is tegenwoordig losgelaten. Tegenwoordig
geldt het ‘afspiegelingsbeginsel’. Dit houdt in
dat binnen leeftijdsgroepen (15 tot 25, 25 tot 35,
35 tot 45 jaar enzovoort) wordt gekeken naar de
medewerkers die als laatsten binnen zijn gekomen en die een inwisselbare functie hebben.
Deze medewerkers komen dan, als er sprake is
van ontslag op economische gronden, het eerst
in aanmerking om ontslagen te worden. Het bedrijf dat wil aantonen dat het afspiegelingsbeginsel geldt, zal daarover wel openheid van zaken
moeten geven. Dit kan door te laten zien wie er
wanneer in dienst zijn gekomen, wat de
leeftijdsopbouw is en of er sprake is van inwisselbare functies. De inwisselbare functie houdt
grofweg in dat zonder al teveel training mensen
van functie kunnen ruilen.

Sabina Hasanbegovic-Jusic en Victor Schöyer
zorgen voor arbeidsrechtelijke bijstand voor leden
van de BVPP!

Arbeidsrechtelijke hulp door juristen
De BVPP is jouw verzekering van professionele hulp bij problemen die met jouw werk
te maken hebben. Onze belangenbehartigers en arbeidsjuristen kunnen jou helpen bij
individuele problemen op het werk.

Problemen op het werk?
Ben je lid van de BVPP en heb je een (juridisch) probleem op werk? Of heeft je leidinggevende een individueel gesprek gepland waar je graag ondersteuning bij wil?
Neem dan contact op met de BVPP, het secretariaat verwijst je door naar een specialist op
het vakgebied van jouw vraag of verzoek. Op bladzijde 3 tref je de contactgegevens.
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Interview met een BVPP-er
Johan elderkamp van de BVPP-fractie in de oR express
Iedere editie komt er een BVPP-er aan het woord. Deze keer is dat Johan Elderkamp
van de OR Express en lid van het sectorbestuur TNT Express van de BVPP.
Wie ben je?
“Mijn naam is Johan Elderkamp, ik ben getrouwd en heb drie kinderen. In mijn vrije
tijd sleutel ik graag aan auto’s en ga graag een eind fietsen. Sinds 17 jaar werk ik bij
TNT als ‘Vandriver’ (een ‘Van’ is een busje). Ik bezorg bestellingen zoals bijvoorbeeld: stoffen, documenten en pallets in een vast rijgebied.”
Wat maakt jouw baan zo leuk?
“Met het busje door de hele regio rijden geeft een enorm gevoel van vrijheid. Ik ontmoet ontzettend veel mensen en heb in al die jaren vele langdurige contacten opgebouwd op vaste adressen. Het sociale gebeuren is voor mij een belangrijk onderdeel
van mijn baan, gezellige gesprekken en blije ontvangers van zendingen zijn voor mij
de krenten in de pap. Zo maak ik vaak mee dat bijvoorbeeld ondernemers dolblij reageren als ze mij aan zien komen met een spoedbestelling, dan word ik bedankt alsof
ik een heldendaad heb verricht. Ik ontvang regelmatig complimenten over TNT Express, dat wij de beste kwaliteit bieden en altijd keurig op tijd bezorgen. Dat is altijd
leuk om te horen!”

“zo maak ik vaak mee dat bijvoorbeeld ondernemers
dolblij reageren als ze mij aan zien komen met een spoedbestelling, dan word ik bedankt alsof ik een heldendaad heb
verricht.”
Wat is jouw ‘drive’ om je sterk te maken voor je collega’s in de oR?
“Het zou fantastisch zijn dat iedere werknemer van TNT Express met plezier naar
zijn of haar werk zou gaan. Door te netwerken probeer ik zoveel mogelijk inbreng te
verzamelen die wij goed gebruiken in de OR. Wij gaan ervoor dat beslissingen zo
breed mogelijk worden gedragen binnen TNT Express. Binnen de OR van TNT Express doet het er niet toe bij welke fractie je hoort, wij zijn een gedreven en doelgerichte club en zijn altijd uit op win-winsituaties waarvan zowel de collega’s als het
bedrijf wijzer worden.”
Wat zou je willen veranderen op de werkvloeren van tNt?
“De communicatie kan verbeterd worden. Zelf trek ik aan de bel bij ieder geval van
miscommunicatie, ik wil hierbij iedereen oproepen om dat ook te doen en dat te melden bij de leidinggevende. Zo kunnen we helder krijgen waar de knelpunten zitten en
dan is het aan het management om daar maatregelen voor te treffen.”
Waarom heb je gekozen voor de BVPP?
“Hiervoor was ik lid van een andere vakbond maar dat was een log apparaat met allerlei voorschriften. Voor trage en logge processen heb ik echt een allergie. Toen de
BVPP op mijn pad kwam ben ik overgestapt. Binnen de BVPP zijn er korte lijnen
waardoor de communicatie snel verloopt. Ook niet onbelangrijk, binnen de BVPP is
er genoeg ruimte voor eigen inbreng. Het beleid komt van onderaf en dat spreekt mij
enorm aan.”
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Word nu de eerste periode gratis lid en begin
met contributie betalen vanaf 1 januari 2010!

tientjes verdienen?
Wervers ontvangen € 10,per nieuw geworven lid!

BVPP JoUW VaKBoND!
• arbeidsrechtelijke hulp door juristen • Leden hebben stemrecht over cao’s • Beantwoording van vragen over
werk • eerste hulp bij privéproblemen • Gratis belastingservice • exclusieve ledenvoordelen • Collectieve belangenbehartiging • Ruime vertegenwoordiging in de medezeggenschap •

aanmeldingsformulier
Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en gaat akkoord met inhouding van de verschuldigde contributie via de salarisadministratie of machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging de contributie van zijn of haar giroof bankrekening af te schrijven*
❏ Ja, ik word lid van de BVPP en betaal vanaf 1 januari 2010 contributie!
Ik blijf dan minimaal lid tot april 2010.
Persoonlijke gegevens:
Achternaam:............................................................................... Voorletters:............................................................m/v(**)
Adres: .....................................................................................................................................................................................
Postcode en Woonplaats:........................................................................................................................................................
Geboortedatum:....................................................... Bankrekeningnummer:.........................................................................
Telefoon:.................................................................................. E-mailadres:.........................................................................
❏ Aankruisen indien: Ja, ik wil ook per e-mail over belangrijke zaken geïnformeerd worden.

zakelijke gegevens
Registratienummer: ..................................................... Loonschaalnummer:.........................................................................
Personeelsnummer: ............................................. Plaats van tewerkstelling:.........................................................................
Area (TNT):........................................................................ Sorteercentrum:.........................................................................
Elders: ....................................................................................................................................................................................
Voltijd-/deeltijd-/zaterdagwerker/postbezorger/anders ......................................................................................................**
* Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u een maand
de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken
** Doorhalen wat niet van toepassing is.
BVPP contributie per maand:
c Schaalnrs 1 en 2 € 5,50
c Schaalnrs 3 en 4 € 6,25
c Schaalnr 5
Ingangsdatum:. .................................. Handtekening: ............................................................................................................
€ 7,00
c Schaalnr 6
€ 8,25
c Schaalnr 7
€ 8,75
Het nieuwe BVPP-lid is opgegeven door:
c Schaalnr 8
€ 9,25
Naam: .....................................................................................................................................................................................
c Schaalnr 9
€ 9,75
c Schaalnr 10 en > € 10,25
Voorletters: .............................................................................................................................................................................
c Gepensioneerd/

Adres: .....................................................................................................................................................................................
VUT/SBR
€ 5,50
c Parttimers
€ 5,50
Postcode en woonplaats: .......................................................................................................................................................
c

Postbezorgers

€ 3,75

Rekeningnummer:. .................................................................................................................................................................
c Overige functies

aanmelden kan ook via www.bvpp.nl

c
c

Dit formulier of een kopie zenden in een envelop (zonder postzegel) aan:
Ledenadministratie BVPP, antwoordnummer 60752, 5000 WB tilburg
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Sandd/Selektmail € 5,50
Zaterdagwerkers € 3,75
Niet werkzaam
bij TNT
€ 5,50

