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Getreiter bij TNT
AMSTERDAM - De Tweede Kamer wil een onderzoek naar getreiter binnen TNT. Er zou sprake
zijn van een verziekt werkklimaat.
Volgens het AD moet de Arbeidsinspectie kijken of het klopt dat werknemers stelselmatig worden
getreiterd en geïntimideerd door leidinggevenden. Volgens minister Donner moet daarvoor bij de
inspectie wel een klacht worden ingediend, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
Bij FNV en CNV zijn wel klachten binnengekomen.

[Reacties:]
Ik denk dat als je het getreiter wilt stoppen, je de boekhouding op de kantoren eens grondig moet
onderzoeken. Dan kom je er achter dat er gestolen wordt van de medewerkers.De diensten van een
postbode zijn gebasseerd op het sturen op verkeer maar de meeste kantoren sturen op budget en dat
is echt niet hetzelfde.Denk dat je op deze manier snel van je teamcoach of manager af bent
A, te D | 12:52 | 01.07.10
Ikzelf ben er werkzaam. We hebben 4 weken ingetekend verlof, die weken staan dus vast. Heb je
echter nog meer verlof dan kun je een 5e week opnemen, maar de baas kan dat tot op het laatste
moment intrekken. Ik zat dus in die 5e vrije week om 7:30 op de renfiets, werd ik gebeld door het
bedrijf. Ik moest komen werken, er waren zieken. Als je dan vervolgens voor je rechten opkomt
wordt je afgebekt en/of bedreigd door 2 man in een hok met de deur dicht.
Me, Eindhoven | 22:36 | 30.06.10
Wil toch ook even mij ei kwijt hier. Ik weet dat er al veel gezegd is over allerlei toestanden bij TNT
Post, maar ik blijf toch nog steeds met een aantal vragen zitten : - Is bij het dalende volume post
ook meegerekend wat wordt doorgesluisd naar de TNT-prijsvechter VSP ? - Weten de
leidinggevenden wel dat -nadat ze iedereen weggepest hebben- er niemand meer is om leiding aan
te geven? Zij zijn in ieder geval te duur om leiding te geven aan de goedkope postbezorgers..... en
zo zijn er nog vele open vragen....zucht
Weet het ook niet, Achtertuintje | 19:15 | 30.06.10
ben zelfwerkzaam bij TNT pakketservice. ook hier is het getreiter orde aan de dag ook maken ze
van de medewerkers dossiers aan. als ze iets niet aan staan heb je gelijk een aangetekendebrief
thuis. En als je in discussie ga met je leidinggevende is het meteen je houding staat me niet aan. met
gevolg een brief voor in je dossier
stier, ergens | 18:37 | 30.06.10
Mensen die overwegen postbezorger te worden lees dit goed.Doe het niet!! Werk er zelf nog en heb
er echt 10tallen zien afhaken.Een en al leugens Uren die je niet betaald krijgt.de wijk die je moet

lopen komt zelden op afgesproken tijd. Of je moet meer lopen dan afgesproken
Arnold, amsterdam | 16:11 | 30.06.10
echt schandalig als dit waar is. Het is toch al triest genoeg dat er weer zoveel mensen zonder werk
komen te zitten
Gerard, Amsterdam | 16:03 | 30.06.10
! voorbeeld.Weerman zegt dat met dit weer je zo weinig mogelijk moet inspannen.Er lopen hier
mensen 5 uur op straat met zware tassen post!! Het is onbescrijvelijk asociaal bedrijf.Iemand zijn
vrouw heeft kanker.De man krijgt gewoon geen vrije dag als hij erom vraagt Walgelijk is het..en de
bond? niks !!.ben geen lid meer
jaap, amsterdam | 16:03 | 30.06.10
Eindelijk eens aandacht.Ben zelf postbode en het is de waarheid.Ze hebben zelfs strepen op de vloer
waar je niet uit mag omdat je anders niet op tijd klaar bent met belachelijke werktijden
joop, amsterdam | 15:58 | 30.06.10
Door de manier hoe bedrijven met hun mensen omgaan wordt het er allemaal niet leuker op.Kijk
maar eens om je heen hoe de gezichten van de mensen op straat staan.Dan weet ik genoeg!!!!!!!!!!
leo, limmen | 15:33 | 30.06.10
Niet alleen bij TNT is het hommeles Ook bij een ander postbedrijf, als er weinig werk daarin is,
beslist de leidinggevende dat je in de plantsoenendienst moet gaan schoffelen/onkruid plukken. En
ze kijken niet naar opleiding of naar de gesteldheid van personen. Je hebt als werknemer weinig in
te brengen, je hebt maar te doen, anders is het werkweigering. Geloof niet dat het in de CAO staat,
om dat te doen, maar ja, wat moet je anders? Ook doen ze moeilijk over het opnemen van vrije
dagen.
rauwkostje, winterswijk | 15:30 | 30.06.10
Getreiter zijn bij alle bedrijven met managers en aandeelhouders? Wat zij tekortkomen jatten ze bij
de kleine man? Nu zijn dat de onwetende allochtoontjes?? VOC mentaliteit!!
R, Apeldoorn | 15:19 | 30.06.10
In Irak hadden ze onder Saddam meer vrijheid dan nu bij TNT ook bij Pakketpost is er
onderdrukking van personeel door de managers.
pakketpost, enchede | 14:58 | 30.06.10
Ik heb respect voor de oude, trouwe postbodes waarvan ik wat mijn post betreft op aankon. Ik vind
het een griezelige gedachte dat tegenwoordig iedereen maar post mag gaan bezorgen zonder te zijn
gecheckt! Wie garandeert mij dat zomaar iemand wel betrouwbaar is? Ik heb dus enkele maanden
geleden aan de TNT gevraagd of mijn post nog wel in vertrouwde handen is. Ik zit nu nog op
antwoord te wachten! Kun je nagaan waartoe dit bedrijf verworden is!
Stan, Zoetermeer | 14:37 | 30.06.10
Het verbaasd me niets dat het rommelt bij TNT. In 2 jaar tijd hebben we problemen met
postbezorging ondervonden. De eerste postbode heeft 2 maanden lang geen post meer bezorgd en
heeft werkelijk de meeste post gewoon verbrand. En een weekendpostbode verzamelde al zijn post
en ging deze 1 keer in de 3 weken bezorgen. Dat is handig, krijg je de rekening en een aanmaning in
1 keer in je brievenbus. Dit zijn voor mij tekenen dat men echt ontevreden is. Zelfs de klanten gaan
het merken
Kees, Tholen | 14:34 | 30.06.10

Aan al die mensen die zich nog willen aanmelden als postbezorger zou ik zeggen,: DOE HET NIET
voor dat hongerloontje je wordt uitgeknepen tot en met.En meneer Bakker met zijn vrienden lachen
zich een krul in de lul.
Postbode , ergens in NL | 14:29 | 30.06.10
TNT= TriNitroTolueen, een springstof, dus staat TNT op springen!
spanjool, spanje | 14:11 | 30.06.10
Marktwerking we kennen het allemaal,heeft het een positieve uitwerking in onze samenleving nee
dus,ook bij TNT-Post gaat het niet goed, medewerkers die gepiepeld worden en getreiterd,
geintimideerd en ja zelfs bedreigd worden,en jawel in opdracht van het topmanagement die alleen
maar aan zichzelf denken met in hun kielzog de grote aandeelhouders en raad van
commissarissen,maar let op wie de bal kaast kan hem dubbel en dwars weer teruggekaast krijgen,er
broeit wat in onze samenleving waar niemand op zit te wachten!!
Post, Zwolle | 14:07 | 30.06.10
Al is het de laatste baan op de wereld, voor die uitzuigers, met dat hongerloontje wat er tegenover
staat als post bezorger werk ik nooit meer. Liever in de goot dan werken voor de TNT
Bevrijde Post Bezorger, Haarlemmermeer | 14:01 | 30.06.10
het klopt echt wel dat tnt post bezig was en is met weg treiteren als een werk overleg had of hebt en
je gaat ergens tegen in zeggen die teamcoaches vrolijk met een strakke smoel dan rot je toch op ..je
moet er toch uit en dat gaat zo al van af 2007 ik heb al heel wat mensen zien vetrekken die in staat
waren iemand echt iets aan te doen bij tnt .er zijn echt ook wel goede vestigingsmanagers maar die
zijn op een hand te tellen en zullen denk ik hun carriere niet voort kunnen zetten bij tnt ,rode lijn
gele lijn opzoute
postbode van nederland , brievenbus twee | 13:50 | 30.06.10
Tja leidinggevende die gewoon even zeggen tegen iemand dat die zn werk niet meer aankan na 30
jaar trouwe dienst en dat alles omdat de diensten zo strak worden gezet dat het onmogelijk is om het
te doen. TNT wil aan de media alleen maar laten zien dat ze geen mensen nodig hebben. Ze moeten
de heer koorstra en de heer Bakker eens vragen hoe het komt dat er dagelijks (landelijk) zoveel
wijken blijven staan omdat ze geen bezorgers hebben.
Karin, in nederland | 13:35 | 30.06.10
Ik zou aan allen willen adviseren die voornemens zijn om postbezorger te willen worden dit
pertinent niet te doen,TNT-Post die omgangsvormen met medewerkers niet respecteerd en ten
tweede het uurloon dat zwaar onder de maat is,het is een fooi.
Post, Zwolle | 13:29 | 30.06.10
Als de fnv al klachten heeft , dan moet de fnv die vuile treiteraars gewoon aanpakken en ontslag
geven , en ze in de bijstand dumpen .
ron oud, wervershoof | 13:28 | 30.06.10
De gewenste privatisering en verwachte marktwerking heeft alleen maar goed uitgepakt voor de
ingehuurde managers, die zijn in een paar jaar tijd schatrijk geworden en het werkvolk en de
nederlandse bevolking zijn alleen maar asocialer behandeld voor topsalarissen en idiote bonussen
van deze geldgraaiers. Door deze misdadigers zijn hele gezinnen de vernieling ingeholpen zonder
enige vorm van berouw. De managers blijven gewoon beschermd door de overheid zodat zij later
ook mee kunnen graaien.
Henk A, Meppel | 13:27 | 30.06.10

Maak video-opnamen van getreiter op de werkvloer en zet het op U-Tube of stuur het naar de
media. Neem gesprekken op met werkgevers en mail onmiddelijk je klachten naar de directie .
Werknemersbonden zijn papieren tijgers voor de kleine man .
Vango, A,dam | 13:27 | 30.06.10
Met dank aan die minister die zonodig wilde prevatiseren. Hoop op een rechtse regering.
P.L.Buys, Papendrecht | 13:18 | 30.06.10
Nee natuurlijk worden er geen klachten ingediend want dan weet je zeker dat je je jasje meteen aan
de kapstok kan hangen. De leiding van TNT hebben waarschijnlijk de Noord-Korea school
doorlopen en wanen zich onaantastbaar!
FritseFrats, Den Haag | 12:57 | 30.06.10
...dit is allemaal door 'Den Haag' in de hand gewerkt! We moesten en zouden op de Amerikaanse
tour wat staat voor vrije markteconomie. resultaat? Over alle, voorheen gezonde staatsbedrijven, is
een kilte gevallen.
André, Amsterdam | 12:56 | 30.06.10
En de mensen maar op die asociale VVD stemmen; vrije marktwerking en het neoliberalisme
hebben hopeloos gefaald. Met als gevolg verziekte bedrijven zoals TNT.
Thomas, 's-Hertogenbosch | 12:43 | 30.06.10
Er komt al jaren een postbode bij ons op de zaak die regelmatig staat te janken (echt met tranen)
over hoe hij behandeld wordt, hij wordt bedreigd dat de eerste fout die hij maakt tot onmiddelijk
ontslag zou kunnen leiden, de man is vrij dicht bij zijn pensioen. Ik hoop dat hij het netjes haalt
John de Waal, Amsterdam | 12:38 | 30.06.10
Dit heb ik geschreven in een reactie op het stuk van Minister Maria van der Hoeven over het
verdwijnen van 11.000 banen bij TNT van (29-06]. Het is gewoon zo, ze nemen managers aan om
gewoon de boel te zieken of te verzieken en wie er niet tegen kan die rot maar op. En daar zijn ze
bij TNT heel goed in. En op minister Donner zou ik maar niet rekenen, die is nog erger dan de rest.
Deze man is werkelijk allen maar voor zich zelf bezig, en van een medemens daar heeft hij nog
nooit van gehoord.
JAK, Rotterdam | 12:36 | 30.06.10
Ook bij de KCS(KLM catering)op schiphol is het een ramp wat betreft de werksfeer. Vooral de
allochtone medewerkers verpesten het voor dit bedrijf. ziekte verzuim is dan ook al jaren boven de
10%.
medewerker KCS, Almere | 12:32 | 30.06.10
Er is wel degelijk heel wat mis binnen TNT. Dit is nu al minimaal sinds 2007 bezig. Van hoger op
worden mensen er letterlijk op een gore manier eruit gewerkt.Werknemers die, met name vrouwen
vanaf 30-40, worden er op een gore manier eruit gewerkt. Bijvoorbeeld achter de rug om wordt er
post achtergehouden waardoor klachten komen en ze iemand kunnen ontslaan. Nu meerdere
mensen gesproken die dit is overkomen. Deze mensen worden door super jonge mensen
(goedkoper) vervangen ten koste van de kwaliteit.
seven, heerlen | 12:28 | 30.06.10
Ook bij pakketpost is het een zootje. En daar mag ook een treiter onderzoek komen. Laat de
arbeidsinspectie ook de pakketpost eens onderzoeken. Ook daar gebeuren onmenselijke dingen.
Rob, Enschede | 12:19 | 30.06.10

Het vak van postbezorger is al lang niet meer wat het was en door de opkomst van email en hevige
concurrentiestrijd tussen andere postbedrijven ik noem een sand of distriq is denk ik de werknemer
bij tnt slechter af kwa arbeidsomstandigheden dan een gemiddelde werknemer tijd voor actie van
denhaag die alsmaar soebat over de formatie van een nieuwe coalitie.
geen post wel email , Amsterdam | 12:14 | 30.06.10
Dat is zeker niet alleen bij TNT Dat geld voor het hele land. Met dank aan Den Haag. En het wordt
nog wel erger. Hoe breekt men een land totaal af? Dat kunnen ze in Den Haag zeer goed!!!!!!!
De Rebel......................., Leugenstad Den Haag........................ | 12:13 | 30.06.10
Ik ken natuurlijk het grote geheel niet, maar ik heb vorig jaar ruim zes maanden als uitzendkracht
met veel plezier gewerkt bij dit bedrijf. Ik vond de mensen heel erg aardig!!
CD, U | 12:02 | 30.06.10
Massale ziekmelding wil soms helpen . Terug treiteren ook . Aandeelhouders moeten directie hun
onvrede mailen etc.
Vango, A,dam | 12:01 | 30.06.10
dat hebben we aan de vrije marktwerking te danken het moest zonodig geprivatiseert worden met
dank aan Jorritsma de eminente burgemeester van Almere
Klaassen, Harderwijk | 11:52 | 30.06.10
zou ik maar snel achteraan gaan om het haarfijn en vooral eerlijk uit te zoeken! ben zelf
maandenlang gepest en geestelijk kapot gemaakt door leidinggevende,en het is het ergste wat
iemand kan overkomen!! en leidinggevende dekken elkaar in zodat de waarheid onder de mat
verdwijnt, dus vakbonden aan de slag ermee!!!
voor het leven beschadigd, nijmegen | 11:48 | 30.06.10
Kan je zien dat die Donner totaal geen besef heeft van de werkelijke wereld en hoe het werkelijk
gaat op de werkvloer.Een werknemer bedenk zich wel twee keer voordat zij een klacht indienen bij
de arbeidsinspectie.Dan kan je er zeker van zijn dat je je baan kwijt bent. ABVAKABO FNV
begrijp ik ook niet, bij zoveel klachten hadden ze allang moeten ingrijpen.Zo als hier al eerder
genoemd is; neem een advokaat in de arm en gooi het voor de rechter.Het treiteren door de leiding
is met het doel om werknemers weg te pesten
Dit wordt hun op de cursussen geleerd.VBC-er, Friesland | 11:48 | 30.06.10
Getreiter zal er echt niet gebeuren omdat onze ex-Vakbondsvoorzitter Wim Kok en PvdA socialist
Jaques Wallage er in de raad van commissarissen zitten en er natuurlijk toezicht op houden.
bas, Rotterdam | 11:47 | 30.06.10
OOk mijn vrouw werkt als postbode, ook heb ik de vakbond waar zij lid van is op de hoogte
gesteld, maar die doen niets! Mijn vrouw werkt minimaal 30 uur per week, ze heeft contract voor
20 uur, ze moet veel invallen voor zieke of afwezige postbestellers, moet dan met auto naar dorp
van bestelling rijden, fiets ophalen, en dan bezorgen, maar die uren, 5 minuten per kilometer
worden ook aan laars gelapt, en niet uitbetaald! De Tnt lapt alles aan zijn laars, en maakt
medewerkers bang, en vakbond doet helemaal niets.
Ik, brabant | 11:46 | 30.06.10
het getreiter bij TNT klopt helemaal, ik heb 2 jaar bij TNT gewerkt en de intimidatie van
leidinggevenden is behoorlijk groot, TNT behandelt mensen als dieren geloof mij maar mensen ik
heb daar gewerkt en jullie willen absoluut niet jullie baan opgeven voor een baan bij TNT. Een erg
hoge werkdruk en de managers denken dat ze daar god zijn en kleineren alle medewerkers. in zo

een bedrijf willen jullie voor geen goud werken
joost, den haag | 11:44 | 30.06.10
En weer krijgt de SP gelijk! De postmarkt had nooit geliberaliseerd mogen worden. Wanneer stapt
de Tweede Kamer eens af van dat blinde geloof in de vrije markt?
Mathijs, Zeist | 11:43 | 30.06.10
men wil van ons weer slaven maken, de vorige regering zorgde voor privatisering, dat zou alles
goedkoper maken voor de burger, het tegendeel is waar, alles is alleen maar duurder geworden, de
idioten in den haag waren gewaarschuwd maar drukten het toch door, straks worden zij vervangen
door andere idioten en wassen zij hun handen in onschuld, ik kan hier vreselijk kwaad om worden.
pepe, voorst | 11:30 | 30.06.10
Hahahaa waar is dat nou niet? Het is al lang niet meer leuk om te werken! Je wordt als stront
behandeld! En niet alléén door de werkgevers.. Ook de koppelbazen uitzendburea's weten er ook
wel een handje van! Een paar mensen met een vaste baan en die zijn ook bang! De rest hangt er
maar een beete bij. Ja dan krijg je dit soort toestanden! En dat werkt zich in allés door ook buiten
het werk! Gelukkig dat ik op tijd ben vertrokken uit NL!!!
Daan, Zeer gelukkig wonend in Brasil, fortaleza Cé | 11:22 | 30.06.10
Door de mantra van privatisering en marktwerking is het geld het belangrijkste geworden,als er 3
bezorgers moeten vissen in een vijver waar voorheen maar een visser was is het niet zo
verwondelijk dat er spanningen ontstaan,dan moeten er mensen uit niet goedschiks dan maar door
wegpesten!
Gerard, Amsterdam | 11:15 | 30.06.10
Ja Jan uit amsterdam, jij werkt bij de pakketdienst, daar valleen geen harde klappen. Bij de post
wel, ze demotiveren de mensen heel erg. Jammer dat de kamer er niets aan gaat doen, dat er veel
mesnen op straat komen maakt hun niet uit. Ik denk dat maria van der hoeven verkeerd ingelicht is,
ze is dom en ziet er ook dom uit.Ze toont totaal geen begrip. erg jammer. Maar er is wel degelijk
getreiter.
vrouw van postbode, gooi | 11:08 | 30.06.10
Tja, hoe groter het bedrijf, hoe onpersoonlijker het werkklimaat. Waarom houdt de overheid niet
eens op met privatiseren van haar diensten? De service holt achteruit, de tarieven hollen omhoog en
het werkklimaat wordt vergald door een incapabele, egocentrische leiding
D. Verhoeven, Lisse | 11:05 | 30.06.10
Ik heb 28 jaar met veel plezier gewerkt als Postbode te Amsterdam. Ben blij dat ik er sinds twee
jaar nu weg ben. Wat een puinhoop en een rot sfeer
Ruudje, Amsterdam | 10:59 | 30.06.10
we hebben ook zo n exmedewerker rondlopen echt zielig volk
robert, rotterdam | 10:58 | 30.06.10
Heb ook bij tnt post (toen nog ptt) in Almere gewerkt. Ben ook weggetreiterd door de leiding (niet
allemaal) wat een zootje gajes is dat, krijgen een speciale opleiding om mensen te intimideren. Bij
langdurende ziekte is het helemaal erg.
Lydia, Almere | 10:58 | 30.06.10
Binnen de voormailge PTT organisatie had het management al de opvatting, PTT: Personeel
Treiteren Toegestaan! Nu! TNT: Treiteren Noodzakelijk Toonbeeld KPN: Klanten Pesten Norm
mevr. Dikkie Dik - Zeestraat, 's-Gravenhage | 10:58 | 30.06.10

Vooral Donner moet zich niet mee bemoeien, dankzij zijn partij genoot is weer een goedwerkend
bedrijf dankzij opengooien van de markt naar de haaien geholpen, nooit problemen met TNT ( en
vroeger TPG ) gehad, altijd goede service en snelle levering, maar nee hoor, de politiek moet weer
met hun poten aankomen. Net zoals bij Taxi's en treinen, gaat nu ook onze post naar de klote. En
bedankt CDA.
Ilja ( PVV'er ), Culemborg | 10:55 | 30.06.10
Ach ze kunnen toch asperges of tomaten gaan plukken. Dan hoeven we ook al die oostblokkers niet
hier heen te halen.
johan, carnisselande Barendrecht | 10:49 | 30.06.10
Ik ben leiding gevende geweest bij TNT post distributie. Er wordt druk op je uitgeoefend van
hogerhand met het doel dat werknemers zelf opkrassen en op deze manier hoopt TNT dat er minder
gedwongen ontslagen in de toekomst te melden zijn. Je moest het vooral munten op oudere en
werknemers die al lang in dienst zijn. Het is te begrijpen als die opzouten komt er een goedkopere
voor in de plaats.
Jan, Utrecht | 10:48 | 30.06.10
er is sprake van een verziekt werkklimaat bij TNT... ja, aan wie ligt dat? ik denk toch vooral aan de
directie van de TNT zelf en hoe deze met het personeel nu omgaan! dat kan namelijk nooit een
positieve uitwerking kennen op het personeels moraal en de onderlinge verstandshoudingen
daarvan. waardoor er dus een dog eats dog politiek bij het personeel zal zijn gaan ontstaan omdat
ieder zijn baan wil houden desnoods ten koste van!
gideon , helmond | 10:47 | 30.06.10
Komt volgens mij veel vaker voor, bij mij op t werk willen ze de ouderen weg hebben omdat ze te
duur zouden zijn , gevolg, treiteren, oncollegiaal doen enz. de leiding zelf houdt zich niet aan de
afspraken.Is er een van de leiding ziek komt en gaat de andere leiding wanneer die zelf wil.Je doet
er niks aan,je hebt alleen je zelf als je er iets van zegt, gezellig is anders!Leeftijdsdiscriminatie heet
dat toch? Strafbaar maar helaas!
werknemer, bedrijvenland | 10:34 | 30.06.10
Het is allemaal de schuld van de Linkse Kerk! Eerst Wouter Bos die zo nodig die banken moest
helpen en nou zitten we met de gebakken peren.
Bertus, Amsterdam | 10:32 | 30.06.10
TNT heeft niks meer te maken met post-en pakketbezorging.Deeltijdwerknemers worden slecht
gescreend naar achtergrond en capaciteit.TNT is een beursgenoteerde melkkoe en heeft daardoor
zijn langste tijd gehad.Let op mijn woorden.
Jan Post, Arnhem | 10:30 | 30.06.10
Ik weet zeker dat het gebeurt, werk n.l. zelf bij het sorteercentrum dus hoor het regelmatig.Mensen
worden op afdelingen geplaatst met zwaarder werk, of vrouwen die ineens mannenwerk moeten
gaan doen en als je er iets van zegt dan is "dan zoek je toch wat anders". Meestal betreft het 50
plussers die helaas niet anders kunnen, en de vakbonden doen er niets aan, alles is blijkbaar
geoorloofd tijdens de reorganisatie op het schandalige af.
ik laat me niet pesten, amsterdam | 10:25 | 30.06.10
De overheid en de Tweede Kamer moeten hand in eigen boezem steken. Zij zijn de veroorzakers
van de liberalisering openstellen van de postmarkt met als gevolg dat er nu ca 11.000 mensen
ontslagen worden. Mn Duitsland aasgieren azen op onze parels in de economie. Buitenlandse
postaanbieders betalen veel lagere uurlonen ipv Eur 23 slecht Eur 8 moderne slavernij. De overheid

had niet moeten doorslaan in de privatisering zie OV NS Energie etc. STOM..
Ruth Jacobus, Zwolle | 10:24 | 30.06.10
Dat krijg je bij marktwerking door de linksen. De gewone man vrouw telt niet mee.
goe, gelderland | 10:24 | 30.06.10
Het haagse gajes helpt alles naar de klote met de privatisering de PTT, de NS,de energie bedrijven
en het ziekenfonds een grote klerezooi en van enige markt werking is geen sprake en het is zeker
niet goedkoper geworden zoals ons voor gelogen werd door onze haagse beroeps leugenaars. Ons
belasing geld over de balk gooien daar zijn ze goed in om maar een voorbeeld te noemen: Klink met
zijn vaccinaties die heeft de farmamarkt flink gespekt zonder enig gevolg, moet ik eens doen een
paar miljoen weggeven van mijn baas.
vergeet het niet, Nederland | 10:23 | 30.06.10
Goedkoop saneren heet dat in de volksmond. Ik ken het, mensen die in Groningen wonen krijgen
een baan aangeboden in Maastricht en andersom. Van de een op de andere dag niet meer
functioneren is ook zo'n leuke. Veel sterkte allemaal maar niet zeuren. We hebben er met zijn allen
op gestemd.
J, Z | 10:22 | 30.06.10
klopt, dit is een heel erg ongeorganiseerd "bedrijf", hier was mijn zoon ook al de dupe van. "Veel
beloven,weinig geven,doet een "gek"in vreugde leven".
Hetty, Medemblik | 10:20 | 30.06.10
@A.Sandee, wat heeft rechts stemmen hiermee te maken? En is links stemmen de redding voor
TNT? Wat voor kabinetten hebben we de afgelopen tijd gehad? Rechtse? Als een bedrijf niet
functioneert, gaat het kopje onder. Inderdaad. Marktwerking.
Robsh, Zuid-Holland | 10:19 | 30.06.10
Dit gebeurd op het moment in alle bedrijven,maar werknemers houden angstvallig hun mond,. bang
om hun baan te verliezen.Sociaal met elkaar omgaan is er niet meer bij.
leo, limmen | 10:18 | 30.06.10
Fijn he al dat gezeik om aanbestedingen enz enz. Alweer een mooi bedrijf naar de klote en zo gaan
er meer. Hier in Utrecht hadden we een goed openbaar vervoer het GVU maar ook dat moest
worden aanbesteed en nu is het een grote puinbak. En maar door blijven gaan met besluiten van
Europa Leve Europa ( maar nu moet ik kotsen )
danny Visser, Utrecht | 10:17 | 30.06.10
Logisch dat niemand iets meld. Niemand vertrouwd de politiek toch nog. Alles is niet waar of als
het wel zo is gaat het de doofpot in.
ikke, Spijk | 10:12 | 30.06.10
Krijg ik me pakketje vandaag nog!
Tim, Afoort | 10:12 | 30.06.10
O, maar dat doen leidinggevenden de laatste jaren regelmatig. Waarom? Zoals iedereen weet wil
men van de vaste postbodes af. Er zijn er die vrijwillig gegaan zijn, degenen die nu niet willen
"helpen" ze wel een handje door ze steeds naar een andere plaats te sturen, en nog wat van die rare
maatregelen... Alles is toegestaan om ervoor te zorgen om vaste mensen weg te pesten.
bert, apeldoorn | 10:09 | 30.06.10

Maakt niets meer uit nu er 15000 mensen uit moeten? Het probleem wordt vanzelf opgelost
L.Vos, Breda | 10:09 | 30.06.10
hier is een mooie taak weggelegd voor de bonden zij weten dit al langer, ga nu eens echt helpen bij
alle problemen die nu bij de werknemers komen kom eens voor ze op, we hebben lang genoeg
alleen maar betaald staken mocht toch niet??
Rob, Lelystad | 10:06 | 30.06.10
ook hier geld wat ik had geschreven van de politie wat let je om op te stappen ,!gaan die snelle
jongens en meiden toch lekker zelf de post rond brengen !ben je meteen van een hoop gezeur af
.dan gaat de post over naar sandd of een ander bedrijf dan kunnen jullie daar soliciteren en licht tnt
op zijn bek wat zij zo graag willen
garriet60, h,k | 10:03 | 30.06.10
Trouwens de grote grijze en vooral extreem dure ouderen heeft men niet in Europa en de rest van de
wereld. Alleen in Nederland!
Ria, Nieuwkoop | 10:00 | 30.06.10
Een nieuw aspect van de vele "zegeningen" van de door onze strot geduwde privatisering! Ook bij
ons in het hoge Noorden is het waardeloos werken!!
Pietje PTT, Friesland. | 09:59 | 30.06.10
Je zou wel gek zijn als je klokkenluider speelde. Het is op mijn werk (groot bedrijf!) ook een snertsfeer en ik slik alles, ook het letterlijk trappen van mijn leidinggevenden, het schreeuwen, het
treiteren en ga zo maar door. En de vertrouwenspersoon maar zeggen dat mijn werk zo goed omgaat
met je klacht. Nou, ik lig er gewoon uit, als ik dat doe!
Dirk-Jan-Cees, Den Haag | 09:59 | 30.06.10
Over een jaar krijgt de TNT waarschijnlijk gouden keurmerken vanwege het goede personeelsbeleid
en de perfecte werksfeer. Kan erover mee praten. Ging ook zo in het verpleeghuis waar ik werkte.
Heb ook een melding gedaan hierover bij arbeidsinspectie maar wel na mijn ontslag. Is signaal
uitgegaan naar verpleeghuis heeft helaas het gedrag v.d. werkgever niet veranderd. Daarna nog
meer ontslagen door intimidatie, bedreigen en stalken van personeel door gedrag managers en
directeur.
bedreigen en intimideren is normaal, tegenwoordig in Nederland | 09:58 | 30.06.10
De slechte verdienste bij TNT komt vanwege het internet????Tenminste dat stelt TNT. Dat is dan
alleen in Nederland, in heel Europa en de rest van de wereld heeft men geen internet zeker.?
Ria, Nieuwkoop | 09:57 | 30.06.10
Dat is een veel voorkomend verschijnsel bij dit soort (semie) overheidsinstellingen. Ben je als
werknemer per ongeluk slimmer dan je chef-baas, (is daar niet zo moeilijk), dan word je binnen de
kortste tijd weg-gepromoveerd. De chef mag niet te goochem zijn, anders is hij/zij niet te
manipuleren door de hoogste leiding.
Vermogende, Wassenaar | 09:57 | 30.06.10
Persoonlijk weet ik dat TNT veel aandacht heeft voor de 'hogere' werknemers. TNT heeft de
teruggang in post door de substitutie van e-mail al jaren lang zien aankomen, maar er voor gekozen
om de winst hoog te houden in plaats van maatregelen te treffen om de postbezorging te stimuleren,
bijvoorbeeld door een goedkopere postzegel.
willem, rotterdam | 09:54 | 30.06.10

de toestand in Capelle zou ik zo wie zo maar eens even checken,er loopt daar een zgn manager rond
die het helemaal bont maakt en wordt tijd dat ze die eens aanpakken,stuur deze man maar
weg,verbeterd de sfeer en levert salaris op voor 4 bestellers.
robbie, spijkenisse | 09:54 | 30.06.10
Het is zo dat bij TNT (ook pakketpost) dat ze daar vriendjes politiek houden, en getreiter. Ik weet
het ben zelf ontslagen bij TNT pakketservice vanwege zogenaamde reorganisatie,en als je dan
vraagt om dat op de ontslag te vermelden weten ze van niks zoooo zielig!dan verzinnen ze wel wat
anders.Echt TNT, ik hoop dat er een dergelijk onderzoek word gedaan naar jullie leidinggevenden.
Aky, Hfd | 09:52 | 30.06.10
Beetje laat nu, alle full-timers worden er toch wel uitgetrapt.
Lachbib, Almere | 09:51 | 30.06.10
ook kijken bij de ministeries, vooral bij verkeer en waterstaat. er is sprake van een verziekt
werkklimaat, dat grote gevolgen heeft voor de gezondheid van de medewerkers.
marie, den haag | 09:49 | 30.06.10
veel lof voor de liberalisering... maar wat zijn dan de voordelen? klanten ontevreden werkklimaat
verziekt ect.... ik snap die liberalisering niet meer keuze wil dus niet zeggen dat het beter is!
leek, amsterdam | 09:48 | 30.06.10
er zijn in de recente geschiedenis 3 bedrijfstaken geprivatiseerd. De NS, de PTT en de zorg. Ik heb
geen hoge wiskunde gestudeerd, maar alle 3 deze bedrijven zijn er nadien voor de burger ruim op
vooruit gegaan............not
jeroen, amsterdam | 09:48 | 30.06.10
I.Bernaers uit Amsterdam, de postkantoren staan los van TNT.
Vlinder, Haarlem | 09:47 | 30.06.10
De privatisering van alle staatsbedrijven is slecht voor de werknemers. Fusies met ontslagen.
Bonussen voor de directie en andere zakkenvullers. Schiphol gaat dezelfde kant uit. Nederland
verkwanselt zichzelf met dak aan de grote Nederlandse politieke partijen.
J.D., L. | 09:47 | 30.06.10
En op wat voor bewijs steunt het artikel van het AD? Lichtgevoelige mensen die snel op hun
teentjes getrapt zijn? Leuk dat er dan eerst een klacht moet komen, maar onze grote vriend Donner
vergeet dat mensen die echt worden getreiterd dat niet durven omdat ze het anders alleen maar erger
maken...
Fred Junior, Amsterdam | 09:46 | 30.06.10
Een verziekte stemming bij TNT. Is de politiek daar nu pas achter? Nu aandacht als verzachtende
omstandigheden omdat er zoveel mensen worden ontslagen? Kom toch jongens, die verziekte
omstandigheden zijn er al HEEL lang! Wie proberen ze nou voor de gek te houden.
Ted, Zuidlaren | 09:45 | 30.06.10
Het is een ketting dat afspeelt op elke divisie binnen TNT vanaf postbode tot Rayonmanager.
Postbode wordt ontslagen door de team-coach die hoort dat die ontslagen word binnen nu en 1 tot 2
jaar die word vervolgens ontslagen door de vestigingsmanager die ontslagen is door de rayon
manager. Aangezien al die postbodes vervangen worden voor post-bezorgers zijn ze namelijk niet
meer nodig want er is geen vestiging meer.
Crisis, bij TNT | 09:43 | 30.06.10

Ik als oud werknemer postbode ,dienst begonnen in 1975 eruit 2009 heb de ervaring gehad sinds de
privatisering ging het elk jaar minder.De werkdruk is steeds opgevoerd en de sfeer is steeds
achteruitgegaan.Het kon ook niet anders dat de boel nu ontploft is.Ik heb deze reactie heel netjes
neergezet maar als ik alle feiten hierneerzet mag ik wel vele paginaas hebben om alle feiten op te
schrijfen over mijn belevenissen met voormannen en managers.Het is in mijn optiek een
doorgeschoten marktwerking .
Lenny Oldeboom, Tzummarum | 09:40 | 30.06.10
Het is te hopen dat TNT kapot gaat en dat de top en de manegers geen werk meer vinden. Wat een
arogante lui. Het is altijd zonde van de gewone medewerker die is altijd de klos.
henk, amsterdam | 09:40 | 30.06.10
Dit is al jaren aan de gang, mijn broer wordt gedwongen om vrije dagen op te nemen als er niet
voldoende post is. Hij heeft geen rijbewijs en kan dan kiezen tussen uitgezonden worden naar een
(voor hem onbereikbaar)verweg gelegen postkantoor of een vrije dag opnemen. Zo houd hij niet
voldoende dagen over om eens op vakantie te gaan, en dat na ruim 40 jaar trouwe dienst. In plaats
van met pensioen wat hem 40 jaar geleden is beloofd, kan hij binnenkort de bijstand in.
Zuster van Postbode, Voorburg | 09:40 | 30.06.10
Dat noemen linksen gewoon normaal. Terug naar een sociaal omgeving met links is gewoon
onwaar. Ze beloven veel maar maken niets waar voor de gewone arbeider. Stem nooit meer links.
koos, apeldoorn | 09:39 | 30.06.10
Bovenin worden doelstellingen gemaakt (theorie) en onderin moeten die gehaald worden! De
concurrenten hebben ook geen verplichten bezorging van 6-dagen, 24 uurs levering, uitbetalen van
minimumloon, vaste contracten aanbieden, minimumleeftijd bezorgers (zelfs minderjarigen mogen
op naam ouders bezorgen). Dit zijn allemaal de gevolgen van de regels niet van het begin af aan
gelijk waren!
postbezorger tnt, brabant | 09:36 | 30.06.10
ik werk bij TNT en ja er wordt geintimideerd.En de teamleiders zijn het ergst..als je zelf niets durft
terug te zeggen ben je echt de pineut!! Het gaat alleen maar om de kwantititeit en hoe ze daar
komen maakt geen ene fuck uit!! En tja een klacht indienen??kijk wel uit..heb het geld nog
nodig!!Laat de arbeidsinspectie maar incognito komen, zullen ze wat meemaken. Leiding met drank
en drugs!!!! ik zeg niets!!!
charmed, amsterdam | 09:36 | 30.06.10
Bij een soortgelijk Frans bedrijf zijn enige maanden geleden opeens opvallend veel gevallen van
zelfmoord geweest. O, wat waren die politici toen ineens bezorgd. Gelukkig is het hier nog niet
zover gekomen, maar de sfeer is verpest en de oorzaken zijn hetzelfde als bij die fransozen. De
verantwoordelijke policici kunnen niets doen; die hebben de zaak al jaren geleden in de uitverkoop
gedaan, die zij privatisering noemen.
grondijs, bunnik | 09:33 | 30.06.10
Dat is de gangbare procedure bij bedrijven die van hun personeel af willen komen. Hoe dat moet
wordt zelfs aan managers geleerd tijdens management cursussen. Dossier opbouw. En ze worden
beschermd door wetten, die hun handlangers in de regering,verzonnen worden.En toch blijven wij
rechts stemmen.
Rob, Asterdam | 09:32 | 30.06.10
dat getreiter is al jaren zo. Vooral al men in de gaten heeft dat je wel weg wil neemt het toe.
oud TNT er, Rotterdam | 09:32 | 30.06.10

Dan mogen ze ook bij de VSP in Soest gaan kijken. De dochteronderneming is net een strafkamp.
Er zijn drie Teamleiders(kampleiders) die om de andere week hun best mogen doen om het
personeel af te breken. Daaronder zijn ploegleiders die het personeel aanzwepen. Personeel(zonder
geldige papieren) rijden op elektrische palletwagens, plasmomenten alleen in eigen tijd en stelmatig
moet mensen vroegtijdig weg omdat er niet voldoende werk is.
O'Neill, Amersfoort | 09:31 | 30.06.10
Goh, dat verbaast me niets. Ik heb er een aantal maanden mogen werken op het hoofdkantoor. Er
heerst een cultuur van gewoon je bek houden en doen wat je gezegd wordt. Als je er buiten valt zijn
er vele manieren te bedenken waarop ze je naar buiten kunnen werken. Vervelend bedrijf.
ex TNT, ex Hoofddorp | 09:30 | 30.06.10
ook wij als klant worden als een hond behandeld op het postkantoor in drachten. de medewerkers
van het postkantoor,hebben er geen zin meer in en dat is te merken ook.
vries, drachten | 09:29 | 30.06.10
Weer een voorbeeld hoe beroerd privatisering is.
W.Groeneveld, Almere | 09:29 | 30.06.10
Met dank aan de privatisering doorgevoerd door Brinkhorst van D66. Die geniet nu van een riante
wachtgeldregeling ruim vóór z'n 67e.
The wild rover, Grunn | 09:28 | 30.06.10
het management bij TNT deugt niet. Als ontvanger van de post weet ik dat uit ervaring door met het
personeel af en toe een praatje te maken. Verder zijn het regelneukers en hebben weinig feeling met
de praktijk. Ook uit ervaring....Advies aan postbezorgers: Ga in staking!
erik, winterswijk | 09:28 | 30.06.10
Klopt het motto is "als je niet uit je eigen vertrekt dan pesten we je wel weg " En als er een ISO
komt moet je allemaal een poppenkast opvoeren want anders raakt het bedrijf zijn certificaat kwijt.
marinus, middelburg | 09:26 | 30.06.10
Ik begrijp nu wel dat ze er allemaal uit moeten, als je niet eens meer tegen een geintje kan
Zwartkijker, Sint Michielsgestel | 09:23 | 30.06.10
Let op mijn woorden als ex-postbode hier gaat een beerput open. Onderdrukking, dreigingen een
grote elende. Jammer dat het zo is gegaan. PTT was een van Neerlands mooiste bedrijven en is
neergeslagen door het grote geld en ja knikkende managers.
Possie, Eindhoven | 09:22 | 30.06.10
Is toch volkomen logisch, ze willen ervan AF!!!Dat is bij alle grote bedreigde bedrijven.Aan de
kleintjes komen MAG als de managers maar blijven,maar de managers moeten dan de post maar
rondbrengen,doen ze in de praktijk nuttiger dingen dan nu.
v.d.Berg, den Haag | 09:21 | 30.06.10
ja moet je nu mee aankomen, te laat politiek, zoals gewoonlijk, slome duikelaars, iedereen staat al
op straat
erik, boskoop | 09:18 | 30.06.10
mijn man heeft hier gewerkt en geloof me geen fijne werk omstandigheden de druk ligt hoog en
soms moet je lang wachten tot de post binnen is (omdat de vrachtwagen niet op tijd is) Er lopen
manager op de werkvloer daar zonder ruggen graat of verstand van zaken ze willen maar 1 ding bij

tnt en dat is geld verdienen
l, deventer | 09:15 | 30.06.10
Ik moet er ook uit bij mijn werkgever, maar laat me zeker niet wegtreiteren!
Dennis, Arnhem | 09:14 | 30.06.10
Vind ik niet zo vreemd. Er moeten beina 11000 mensen uit. Met dank aand e privatisering
Hans, Enesche | 09:14 | 30.06.10
Ik heb 36 jaar bij (PTT) TNT gewerkt, de laatste 15 jaar als leidinggevende. De problemen tussen
werknemers en leidinggevende komt door tid gebrek. TNT laat liever de leidinggevende een cursus
volgen, dan zijn ze van de werkvkoer af, dan wat de leidingevende werkelijk moet doen, klaar staan
voor zijn personeel in moeilijke en minder moeilijke tijden. Ik heb de laatse jaren nog nooit zo,n
slechte werkgever gehad. Ik ben ook weggegaan,... zonder oprotpremie, dit geldt niet voor
leidinggevenden.
Martin, Miligen | 09:12 | 30.06.10
Je kunt er vele uren werken, echter moet je al blij zijn als je voor de helft betaald krijgt! De druk is
erg hoog en de grote monden van de heren, die leiding denken te geven, is er niet minder om. Je
wordt als een hondje behandeld kort samen gepakt. En als er iets onduidelijk is bij de postbode?
Tja, zijn probleem wordt er vlug gezegd!! Nee, de postbode heeft op zich niet goed als ze nog
binnen zijn voor de sortering... Ex-Postbode
Marc, Rotterdam | 09:11 | 30.06.10
Melden bij arbeidsinspectie?! Donner heeft wel meer misplaatste grappen geuit, zoals "boe roepen"
in plaats van je zelf te verdedigen! Een goede klokkenluidersregeling? Hij is al jaren niet in staat
gebleken om die van de grond te krijgen! Hij zit er kennelijk alléén maar om onze belastingcenten
op te strijken met zijn riante baantje!
Henk, Raalte | 09:08 | 30.06.10
Hallo mensen in niet alleen van deze tijd ik mijn vader wel eens horen zeggen als je vroeger niet
roomskateliek was werdt je bij de hoogovens niet aangenomen ik heb ook familie gehad die werkte
bij hoogovens en stemde CPN ze geprobeerd hebben hem te omtslaan is niet gelukt maar is nooit
meer door gegroeid in zijn funcie.
Piet, Beverwijk | 09:07 | 30.06.10
Dit zijn typische reakties van de huidige nederlandse maatschappij.. Stelletje onvolwassen mensen
heb je tegenwoordig mee te maken..
maarten, hilversum | 09:03 | 30.06.10
Weer een ooit goed lopen nederlands bedrijf naar de knoppen door liberalisering en graaicultuur.
De menselijke factor is verdwenen. Er is een oplossing en dat is al het werk neerleggen. Maar ja,
waar zijn die bonden tegenwoordig?
jan, den haag | 09:03 | 30.06.10
Tuurlijk nog effe een onderzoek instellen naar het werkklimaat, er moeten ruim 14.000 man
ontslagen worden ! Men kan beter onderzoeken hoe het werk slimmer verdeeld kan worden onder
de huidige vaste krachten !!! Ontslagen kan je niet helemaal voorkomen maar veel wel !
Wim, franeker | 09:02 | 30.06.10
jarenlang is meneer Peter Bakker gevierd als een geweldige ondernemer met jawel projecten rond
maatschappelijk verantwoord ondernemen in Afrika. Geen kunst als je onderneemt terwijl je een

monopolie op postbezorging geniet. En nu is er vrije markt en ploft de zaak in elkaar. 11.000 man
eruit en natuurlijk elkaar pesten om ervoor te zorgen dat je "collega" de pineut is/wordt en weggaat.
Meneer Bakker: onderneem eens maatschappelijk verantwoord in TNT.
hooijdonk, maarssen | 09:02 | 30.06.10
dat is allanger zo dehogerepersonen denken dat ze god zijn steeds maar zeuren tegen het personeel
en je kunt niks goed doen en zelf altijd met eer willen strijken sluiten die tent en ook geen gouden
hand druk voor die top figuren in leveren hun tegroot loon
henk, de arbeider | 09:01 | 30.06.10
Dat gebeurt niet alleen bij TNT
waar, overal | 08:59 | 30.06.10
Ik zou zeggen: verklaar TNT failliet. Ze doen het over het algemeen erg slecht. Laten ze de posterij
over aan de vrije markt en ik denk dat dat veel beter gaat werken. Het enige wat er moet gebeuren:
werkgevers flexibeler laten opstellen tegenover werknemers en dat de werknemers ook wat meer de
vrije hand, zoals rechten, laten. Goede compromissen sluiten is ook essentieel. En daar ontbreekt
het aan. Gun TNT niks. Ze buiten alleen maar uit en dat is geen goede basis tot samenwerking. Zegt
al genoeg.
ex-tnter, postland | 08:59 | 30.06.10
Goh wat gek he , Er komen nog meer dingen dadelijk. Oja fnv cnv of hoe je ze ook noemen mag
tegenwoordig slappe hap zijn jullie geworden. In de achterkamertjes elke keer stiekem afspraken
maken zielig gewoon.Dat heet net alsof ,om de mensen maar een beetje rustig te houden is het niet
he !!!
ria, schagen | 08:57 | 30.06.10
En waarom is dit een punt van discussie voor de Tweede Kamer? Het gaat hier om een private
onderneming. Gaat de Tweede Kamer zich nu ook drukmaken om verziekte werksferen bij andere
grote ondernemingen? Want dan weet ik er nog wel een paar. Dit lijkt me toch meer iets voor een
ondernemingsraad of desnoods een vakbond
', ' | 08:56 | 30.06.10
Dankzij de zgn vrije marktwerking en de intrede van het management is een prachtig staatsbedrijf
de voormalige PTT in no time naar de kloten geholpen.Overal waar dit magnement zijn intrede
heeft gedaan zie je hetzelfde Topmanagers die met gigantische salarissen gaan strijken terwijl het
personeel in armoede achterblijft zonder sociaal plan.
Q, Q | 08:56 | 30.06.10
Mijn vrouw heeft op een paar maanden na, 25 jaar bij de TNT gewerkt. Werd toen ziek en kon geen
nachtdiensten meer draaien, maar daar had TNT geen boodschap aan. Gewoon weer de nachten in
werd er opgelegd. Dus heeft ze zelf maar ontslag genomen, want wat begin je tenslotte tegen TNT
als gewone arbeider! Zo gaan ze dus met je om na zoveel jaar trouwe dienst.
Michael, Haarlem | 08:55 | 30.06.10
Wat hebben mevrouw vd Hoeven en dhr Donner "tientallen jaren" terug bij de TNT dan precies
gedaan (zucht)???
F. de K., Utrecht | 08:55 | 30.06.10
Dat getreiter is in alle lagen aanwezig. De leidinggevenden van een vestiging worden ook door hun
leidinggevenden getreiterd en overgeplaatst.. Zelf ben ik in 2006 weggegaan omdat de hele
werksfeer verziekt was. Van ex collega´s hoor ik inderdaad dat het nog steeds aan de gang is... en

dan nu al die ontslagen... belachelijk!! Ze hadden destijds niet zoveel geld weg moeten gooien met
al die naamswijziginen, dat heb miljarden gekost.
c, aadr | 08:52 | 30.06.10
TNT wordt straks gewoon een soort (a)sociale werkplaats. Mensen worden nu ook al
weggetreiterd? Laten we nog meer per e-mail versturen! En hopen dat ze failliet gaan. Met zo'n
mentaliteit tegenover trouwe werknemers verdien je als bedrijf niet beter. Bah...
Roosje, A'dam | 08:51 | 30.06.10
Gek he, dat er getreiterd wordt. Wegpesten noemen ze dat ook wel, en hopen dat werknemers zelf
opstappen want dat is immers goedkoper. Doen wel meer werkgevers hoor. Schaf de postwet ook
maar af, de zaak is toch al verkwanseld aan de commercie.
rubber, nl | 08:51 | 30.06.10
het antwoord is simpel, tenzij het echt niet anders kan, geen gebruik maken van TNT. als zij hun
eigen werknemers kapot willen maken, dan maken wij toch gewoon TNT kapot?
Danny, Heiloo | 08:51 | 30.06.10
Een bedrijf dat binnen de Nederlandse grenzen en in het Nederlands taalgebied de slagzin 'sure we
can' op de auto's heeft staan, is zowieso al ernstig betwistbaar. De bazen hebben zogezegd al een
pan af
Tjonk, Asselt | 08:50 | 30.06.10
Kan ik ook nog een klacht indienen bij de FNV over Wim Kok ? Die eerst bij de FNV voor de
werkman was en daarna diezelfde werkman 10 jaar leeg trok als Minister President van het
geweldige PAARSE KABINET.
Tonnie, Nijmegen | 08:50 | 30.06.10
he3t kan nu nog gerepareerd worden , scheel UWV heel veel werk en geld en dus de belasting
betaler
paul luijten, STAVENISSE | 08:50 | 30.06.10
Smerige VVD/CDA mentaliteit!
Kees B., Apeldoorn | 08:48 | 30.06.10
Lijkt het Dell callcenter wel. Daar wordt je ook de hele dag door getreiterd met voortdurend
berichtjes van het management op je scherm van call waiting no outbound, call waiting no
outbound. En je moet de klant zijn probleem spoedig oplossen, maar wanneer moet je de klant dan
terugbellen om hun cases op te lossen, als ze daar alleen maar gefixeerd zijn op inkomende
telefoontjes. Laten je niet makkelijk uitbellen, en gaan problemen daarom maken omdat ze graag
groene statistieken hebben maar de klant moet maar wachten
Rogier Franken, Amsterdam | 08:47 | 30.06.10
Dat komt niet alleen bij TNT voor, misschien dat de kamer iets verder kan kijken.
straatzanger, Rotterdam | 08:47 | 30.06.10
Dat bedrijf loopt dus met gevoelige informatie van de Nederlandse burger over straat, en mede door
de marktwerking waar onze CDA minister die zo'n groot voorstander van marktwerking is, met
personeel dat onderbetaald wordt en gaandeweg van een meer bedenkelijk niveau, door TNT's
personeelsbeleid. Prachtige slogan van TNT: Sure we can,.... But why so bad? Denk ik dan steeds.
Waar is onze oude PTT? Toen er betrouwbaar personeel met gevoelige informatie over straat liep?

En de politiek is DOOF! Alleen navelstaren daar.
dorus, ede | 08:45 | 30.06.10
Goed dat er aandacht aan wordt besteed. Ik ben bij mijn vorige werkgever weggepest door de HRmanager. Zij werd niet gecontroleerd en kon haar gang gaan. Dat deed ze door dingen te verdraaien,
neerbuigend te reageren en soms ronduit te liegen. Mijn baan en reputatie naar de knoppen. Ik heb
er nog last van. Terwijl ik een serieuze werker ben. Dus goed dat er onderzoek komt bij TNT,
pesten door leidinggevenden is verschrikkelijk.
Juul, IJmuiden | 08:45 | 30.06.10
de tnt is al een hele tijd bezig met intimideren van het personeel. brieven thuis, posters aan de muur
salaris af proberen te pakken. Snap niet dat ze dit allemaal mogen doen, alleen omdat ze minder
WINST maken?? ze lijden nog niet eens verlies en alles wordt maar getolereerd, na 2012 staan er
weer heel wat 50+ mensen op straat, en dat kost de staat een boel geld. En wat word daar tegen
gedaan, uiteindelijk betaald iedereen voor de tnt!
wim , Enschede | 08:42 | 30.06.10
Ik word er misselijk van als ik het lees. Wat bestaan er toch een walchelijke ondernemers.
Minachting voor hun wernemer. Ik hoop, dat deze misstand behoorlijk wordt gestraft. Zij denken
maar alles te kunnen.
HenkB, Gouda | 08:42 | 30.06.10
aan wie hebben we dat nou te danken 3x raden
smurf, geldrop | 08:42 | 30.06.10
Deze vorm van zgn. mobbing heeft bij leidinggevenden in moeilijkheden overal en altijd bestaan,
ook binnen de overheid. Interessant, dat de Tweede Kamer zich ermee bemoeit. Vraag mij af of
mensen dit hebben gemeld bij de Ondernemingsraad van TNT en of deze hier al dan niet iets mee
hebben gedaan. Mensen worden vaak letterlijk ziek getreiterd om van ze af te komen. Tweede
Kamer moet zich niet alleen beperken tot de TNT, want dit is en was een bekend verschijnsel. Tijd
voor een breed onderzoek.
IMA, DH | 08:40 | 30.06.10
Er is inderdaad een hoop mis maar dan wel in denhaag die deze gaos hebben veroorzaakt.Open
concurentie was het toch?Wakker worden daar...
Benwakker, Assendelft | 08:35 | 30.06.10
De staat had zich beter druk kunnen maken VOOR het vrij geven van de markt,nu zijn er 11000
werkenloze extra,en als het aan de vvd ligt hebben ze nog maar recht op een jaar ww terwijl er toch
echt mensen al meer dan 30 jaar werken bij tnt en al die jaren hebben betaald, het is een koud land
geworden dit Nederland van normen en waarden.Een land waar alles alleen nog maar om geld
draait en niet meer om de mens en dat is schandalig!!!
Jacobs, Nijmegen | 08:34 | 30.06.10
Werk zelf bij TNT Post en ik merk daar eerlijk gezegd niets van. Sfeer bij ons is goed, zowel onder
collega's als met leidinggevenden. Ik werk bij pakketservice en daar gaat het overigens erg goed
mee, raar genoeg komt dat ook door internet en email en hierdoor verwerken we meer pakketten als
ooit tevoren. We gaan zelfs flink uitbreiden. Maar wel heel erg voor onze collega's bij
briefpostafdeling dat er zoveel ontslagen zijn. Maar van slechte sfeer of intimidatie merk ik niets en
ik ga met veel plezier naar het werk.
Jan, Amsterdam | 08:33 | 30.06.10

De schuld ligt voor een groot deel bij de vakbonden en de stakers uit het verleden. Door steeds maar
weer opnieuw hogere lonen te eisen en duurdere arbeidsvoorwaarden is dan nu het moment
aangebroken dat we onzelf uit de markt hebben gewerkt en te duur zijn geworden. Als TNT een
productiebedrijf zou zijn zou de productie naar een lager lonen land gaan en een deel van de
mensen zouden dan kunnen blijven. Maar helaas voor allen die hun baan gaan verliezen kan dat met
postbezorgen niet en moet het op deze manier.
Jan Modaal, Deventer | 08:32 | 30.06.10
Dit klopt helemaal. Heb ook bij TNT gewerkt als postbode en maakte een flinke val in de winter
door de loodsdeur. Het getreiter van mijn leidinggevende begon op het moment dat bleek dat ik
voorlopig uit de roulatie zou zijn. Klachten ingediend en er werd niets meegedaan. Moest mijn
ontslag indienen omdat ik het werk niet meer aankon. Hoezo geen klachten, doe maar een
rondvraag in Almere.
ex-postbode, Almere | 08:28 | 30.06.10
Het treiteren zit al in het soort banen wat ze aanbieden. Al eerder gehoord, dat de leiding zijn eigen
bedrijf zit kapot te maken en de schuld aan het personeel geeft. Energie, telecommunicatie, vervoer,
zorg, post: de staat zou moeten kunnen ingrijpen, want het is van levensbelang voor onze staat. We
kunnen erdoor failliet gaan.
Marianne, Amsterdam | 08:26 | 30.06.10
Gooi alle leidinggevende er uit en zet er nieuwe neer. Stopt het getreiter erg snel. Wat zielig om
medewerkers te treiteren dan spoor je toch niet. Wij hebben een uitstekende sfeer op ons werk het
werk is regelmatig niet erg leuk maar als je baas en collega's goed/gezellig met elkaar omgaan
maakt dat niet meer uit. Als het druk is dan werken we harder en meer uren is het rustig en je wilt
eerder weg dan kan dat.
puntje, Eindhoven | 08:26 | 30.06.10
De mensen "durven" ook niet te klagen omdat er dan word gedreigd met ontslag.nu zal dat niet veel
meer uitmaken.ik heb het zelf meegemaakt.zelf heb ik 10 jaar bij TNT gewerkt toen was het ook al
niet om naar huis te schrijven.eind 2008 ben ik daar weg gegaan.ik besef nu dat ik daar echt goed
aan heb gedaan want het is er niet beter op geworden. mijn vader werkt daar nu wel nog(27 jaar
alweer)dus ik hoor weer van alles. De "grote" baas verteld allemaal dingen in de media maar daar
klopt niet alles van.
I Teunissen, Almere | 08:26 | 30.06.10
De privatiseringsdrang heeft al vele bedrijven om zeep geholpen. TNT is slechts de volgende in een
rijtje waar ook de NS in staat. Massa-ontslagen, service inkrimping, maar wel mega-bonussen naar
de directieleden. Dat is de oogst van het verhaal. Een land in de uitverkoop.
H. Potter, Zoetermeer | 08:24 | 30.06.10
nou dat gebeurt niet alleen bij de TNT kijk maar naar de erasmus mc daar worden mensen ook
getreiterd
n, rotterdam | 08:23 | 30.06.10
Ik ben zelf een zaterdag bezorger, en doe dit met heel veel plezier in Utrecht, door weer en wind
bezorg ik de post, het enige wat nu nog ontbreekt is een nummer op ons onderarm, zoals de
werksfeer nu is... gelukkig hebben we onze vrijheid nog op straat.
S, Utrecht | 08:22 | 30.06.10
Ja, hè, hè. Logisch toch als je allemaal ontslagen wordt.
Stoker, Den Helder | 08:17 | 30.06.10

Gebeurt overal waar 'volluk' op moet zouten. Alleen bij de Overhead en semi Overhead gebeurt dat
niet. Maar ja, dat is een ander universum.
Jan, Arnhem | 08:12 | 30.06.10
dat er getrijtert werd is alang bekend , werk uren laten verdwijnen ,geen koffie meer laten drinken
.werk tijden steeds kraper maken en ga zo maar door . ik heb 27 jaar voor deze baas gewerkt ,fijne
tijd geweest maar de laatse tijd goed verziekt door de lijding .ben blij dat ik weg ben
jaapie, leusden | 08:11 | 30.06.10
10 jaar geleden werd al geprobeerd de betere postbodes (veelal ook wat duurder) weg te krijgen
door belachelijke regeltjes. Maar vanuit het bedrijf gezien logisch. 'We' willen toch allemaal zo
graag die marktwerking ?!
mb, nz | 08:11 | 30.06.10
Nu als ik binnen de Tweede Kamer het getreiter richting de PVV en de SP zo aanschouw, is het
waarschijnlijk een landelijk virus!
een emigrant, elders | 08:11 | 30.06.10
Sinds de postmarkt vrij is is er gedonder aan de gang. Het zou een verbetering zijn. Vroegerhad je
de ptt en daar weet ikvan dat alles gewoon goed draaide en toen werd jenog als mens gewaardeerd.
De hele markt word verziekt door leidinggevende die zich willen bewijzen naar de top toe. Als de
bonden nu eens alles bij de minister zou neerleggen dan kan er een groot onderzoek plaatsvinden.
En anders gewoon met z'n alle het werk neerleggen tot de onderste steen boven komt.
Michael, Schiedam | 08:10 | 30.06.10
vorige week een brief gepost, is nog niet aangekomen. Laatst een brief verstuurd, kwam alleen de
envelop aan, met een excuusbriefje eraan dat de inhoud verloren was gegaan. Er zat een usb-stick
in. Ik denk dat iemand anders het ook wel kon gebruiken bij TNT. Ik verstuur niks meer met TNT.
Het is een zootje daar.
L. Talsma, friesland | 08:07 | 30.06.10
vroeger toen ik klein was ging de post met de fiets en dronk hij een kopkoffie bij de mensen dat was
een stuk goedkoper dan met de auto dat komt weer terug
dudink, emmeloord | 08:06 | 30.06.10
Bakker is adviseur van Donner, dus dat onderzoek kun je wel vergeten. Bakker is zijn winst aan het
maximaliseren dan kan hij bij de aanstaande verkoop zijn zakken vullen. Bakker zal net zo lang
doorgaan tot iedereen is onslagen en als part timer op stukloon voor 2 cent een brief gaat bezorgen
en dan heeft hij 40 cent, een soort moderne slavernij, en Donner vindt dat natuurlijk fantastisch.
Piet, Zwolle | 08:06 | 30.06.10
Ik zou beginnen bij Castricum!
Karin , Castricum | 08:04 | 30.06.10
Meneer Donner liegt wel vaaker het cda is altijd alvoor de werkgevers gewees,zijn er nu geen
partijen die voor de gewone man op komen,enzeggen tot hier en niet verder dan help je die
11000werknemers en doe je wat goed voor heel wat gezinnen
henk, bunde | 08:01 | 30.06.10
gaan ze hier dan wel tegen optreden ze kunnen beter geld uittrekken om behoud van onze banen te
behouden want het is nu echt onrust op de werkvloer sinds het bekend is geworden en ja het is echt

zo van dat getreiter en andere dingen maar vertel er liever niet over want dan ben ik misschien wel
de klos
postbode , haarlem | 08:00 | 30.06.10
Nou er is veel mis bij TNT en ja ze worden getreitert de medewerkers.
oudeman, gelderland | 07:59 | 30.06.10
Zeer slecht bedrijf. Bezorgt de post regelmatig verkeerd. Reageert niet op klachten, etc.
Johannes, Haarlem | 07:53 | 30.06.10
Voorbeeldje: In Tilburg zijn lijnen getrokken zodat de medewerkers binnen hun plekje dienen te
blijven bij het sorteren van de post. 1 gang naar het toilet is geen probleem. Ga je voor de 2e keer,
dan krijg je een gesprek omdat je de voortgang van het werkproces tegenhoudt.
TNT er, Den Bosch | 07:52 | 30.06.10
Ik hoop dat een nieuwe politieke partij komen die de bezem over de overheid schoonveegd er zijn te
veel nietsnutter met een riante wachtgeldregeling.Paar maanden minister en dan nog 6 jaren door
betaald.Gewoon naar de bijstand met die zakkenvullers.
Piet, Nederland | 07:50 | 30.06.10
Laat me es raden: het spontane siagaretje mag niet meer. Men mag wèl 11.000 banen overboord
gooien. En het betreft Jan met de Pet. Tenslotte: Gelukkig Nieuwjaar.
Jaap de Goede Hoop, Maastricht | 07:42 | 30.06.10
ach dan moet je zelf je conclussies trekken, dit gebeurt in elk bedrijf, treiteren totdat je zelf weggaat
en zodoende het bedrijf je geen cent kost. Volhouden, advocaat inschakelen, ziekmelden is het enig
wat je kunt doen, helaas heb ik er ervaring in gelukkig heb ik via een advocaat er een hoop geld uit
kunnen slepen en was de lachende derde !
lynn, Hoofddorp | 07:39 | 30.06.10
Het is toch ook niet zo raar dat mensen gefrustreerd raken als ze horen dat ze na jaaaaaaaren trouwe
dienst gewoon de laan uitgestuurd worden. Mensen gaan zich dan toch boven de ander stellen, puur
uit die frustratie. TNT is een Koninklijk bedrijf, maar er is straks op deze manier werkelijk NIETS
meer van over en de uitstraling gaat zienderoog achteruit. Nee, geen goede stap voor zo'n bedrijf
om de vaste krachten zonder pardon te lozen.
Monique W, Kwadijk | 07:37 | 30.06.10
er zou spraken zijn?? ER IS SPRAKEN VAN EEN VERZIEKT WERKKLIMAAT. men hoop dat
je maar zo snel mogelijk zelf oprot zodat het ze niet teveel moeite kost om je te vervangen voor
goedkope studentjes. want er is wel werk... alleen zijn de vertrouwde postbodes te duur voor de
hoge heren. moeten ze zelf salaris inleveren en ja, dat willen ze niet he.
patricia, oostzaan | 07:37 | 30.06.10
Als dit idd zo is, blijkt er veel mis te zijn bij TNT. Postkantoren sluiten waardoor je uren in de rij
moet staan bij een agentschap, post wordt nooit de volgende dag bezorgd zoals in reclames wordt
geuit. De minister had beter dit bedrijf gezond kunnen maken i.p.v. de postmarkt vrij te geven en
een mooi NL bedrijf naar de knoppen helpen.
I. Bernaers, Amsterdam | 07:34 | 30.06.10
Het probleem bij de arbeidsinspectie is dat de naam genoemd wordt als ze een melding krijgen van
de werknemer, dat heb ik zelf ook ondervonden toen ik klachten had bij mijn vorige werkgever. De
werkgever krijgt dan bezoek van de arbeidsinspectie en de werkgever krijgt ook te horen wat de

klachten zijn en van wie het afkomt. Ik ben inmiddels ontslagen omdat het bedrijf van mening is dat
er in de toekomst met mij nog problemen zullen ontstaan. Ik meld nooit meer iets!
Nico, Amsterdam | 07:31 | 30.06.10
Een woordgrap over TNT en een organisatie die zichzelf opblaast ligt te veel voor de hand..
Robert, Zoetermeer | 07:26 | 30.06.10
Dat het bij TNT gedreigd, geprest wordt is toch geen wonder mw Maria van der Hoeven! Je hebt de
democratisering van het arbeidsethos tientallen jaren terug in tijd gezet evenals je maatje Donner.
Schande!
Observer, Global | 07:21 | 30.06.10
Dat noemen kapitalisten gewoon "natuurlijk verloop". Niets is de hebberige kliek teveel om steeds
maar meer geld te kunnen verdienen. Terug naar een fatsoenlijke, echt-sociale samenleving, svp!
Stem nooit weer rechts!
A. Sandee, Groningen | 07:20 | 30.06.10

