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Nog altijd een drama
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De Alphense depots puilen nog steeds uit van de post. Huis-aan-huis-reclamebladen van Gamma,
Karwei en de Mediamarkt verdwijnen met grote regelmaat in de papiercontainer. De postbode kan
zijn werk niet aan.
Het is volgens verschillende bronnen binnen TNT Post hier in Alphen nog steeds een puinhoop van
jewelste met de bezorging van de post. Zo blijven volgens anonieme postbodes hele wijken soms
meerdere dagen ’staan’. Dat is jargon voor ’niet bezorgd worden’. Het zou niet alleen om kerst- en
nieuwjaarskaarten gaan, maar ook om zakelijke post.
Vooral de post voor de Alphense wijk Kerk en Zanen en Bodegraven zou moeilijk te bezorgen zij
vanwege een gebrek aan postbodes en postbestellers en een tekort aan handen bij het sorteren.
Over de problemen bij TNT Post schreef alphen.cc al eerder. Een woordvoerster vertelde dat het
sinds de reorganisatie van het werk en het vertrek van tientallen collega’s voor de overgebleven
werknemers flink wennen is. Maar volgens haar wordt zo goed als alle post tijdig bezorgd.
Volgens de bronnen van alphen.cc is dat echter ,,een pertinente leugen’’.
Los van de normale post zouden er in Alphen vooral problemen zijn met de huis-aan-huis-post. Dat
zijn de reclamefolders van grote bedrijven. ,,Als deze klanten te weten komen dat hun post in de
papiercontainer verdwijnt, dan kan de post wel opdoeken,’’ aldus een medewerker.
De stemming onder de postbodes is inmiddels tot onder het nulpunt gezakt. De sfeer op de
werkvloer is slecht. Zo moesten onlangs twee ex-collega’s die langskwamen om een bak koffie te
drinken, het pand op last van hogerhand verlaten. De teamcoaches stuurden hen weg.
Van een kerst- of Nieuwjaarssfeer is niets te merken, aldus een andere werknemer. Er was geen
kerstontbijt of -borrel. Er staat alleen een zielig boompje.
alphen.cc vroeg aan TNT Post toestemming om te fotograferen en met werknemers te mogen
praten, maar de leiding is hier op tegen.

