Kom naar de landelijke actiebijeenkomst op 6 september!
Zoals iedereen weet is TNT Post bezig met enorme reorganisaties, waarbij het bedrijf 11.000 of zelfs meer banen wil
schrappen. Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak erkennen - met pijn in het hart - nog altijd de noodzaak tot
forse kostenbesparing, gelet op de volumedaling en moordende concurrentie op de postmarkt.
TNT Post is van plan deze reorganisaties zo snel als mogelijk door te voeren, zonder serieus oog te hebben voor de
gevolgen voor de medewerkers. Het resultaat is een sociaal drama dat zijn weerga niet kent.
TNT stelt dat het komende massaontslag de eigen keus van de medewerkers is. Maar daar laten we het bedrijf
natuurlijk niet mee wegkomen. Elk bedrijf heeft een eigen verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen de
gevolgen voor het personeel zo beperkt mogelijk te houden. Dat de vakbondsleden het eerdere akkoord voor ‘werk
boven inkomen’ hebben afgewezen door gebrek aan vertrouwen in de bedrijfsleiding, doet aan die
verantwoordelijkheid niets af.
Daar komt nog eens bij dat de klachten over onvrede en intimidatie op de werkvloer alleen maar toenemen, ondanks
de hierover gemaakte cao-afspraak en alle inspanningen van bonden en medezeggenschap.
Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak vinden dit alles volstrekt onacceptabel. Wij kunnen en zullen ons hierbij
niet neerleggen. Hiertoe willen wij een duidelijk signaal afgeven aan TNT: wij laten dit niet over onze kant gaan!
Daarom organiseren we een:

Landelijke actiebijeenkomst voor (kader)leden
Datum en tijdstip: maandag 6 september a.s. om 19.00 uur
De locatie laten wij jullie zo snel mogelijk weten!
Wij willen dat TNT:
•

bij de reorganisaties ook echt rekening houdt met de belangen van de werknemers, die zich vaak hun hele
werkzame leven volledig voor het bedrijf hebben ingezet.

•

de afspraak in het sociaal plan nakomt, dat wordt gestreefd naar zo min mogelijk gedwongen ontslagen. Dit
betekent onder meer het benutten van alle kansen om mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden, een
verantwoorde fasering van de instroom van nieuwe postbezorgers, geen uitbesteding van werk en een
maximale inspanning om mensen van werk naar werk te bemiddelen.

•

de afspraak in het cao-akkoord nakomt, om serieus werk te maken van het oplossen van de
onvredeproblematiek.

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de huidige situatie, onze voornemens om verandering te brengen in de
plannen van TNT en de mogelijkheden om actie te voeren als TNT niet naar ons wil luisteren.

Het is duidelijk dat een volle zaal van groot belang is!
Voor een duidelijk signaal richting TNT, maar ook richting (Europese) politiek: op 8 september debatteert het Europees
parlement over de liberalisering van de postmarkt. Omdat we moeilijk met z’n allen naar Straatsburg kunnen gaan,
willen we met deze actie ook duidelijk maken dat het vrijgeven van de postmarkt volstrekt is mislukt en alleen
verliezers kent: bij de nieuwe postbedrijven werken de bezorgers nog altijd voor een appel en een ei op basis van
stukloon, terwijl bij TNT een ongekend massaontslag dreigt.

Dus kom allemaal op 6 september!
Voor broodjes wordt gezorgd en reiskosten worden uiteraard vergoed.
Peter Wiechmann, Sander Martins en Jan Willem Le Febre (bestuurders Abvakabo FNV)
Paul Jekkers en Toon van Dun (bestuurders BVPP)
Inge Bakker (bestuurder CNV Publieke Zaak)
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