Reacties op AD-artikel 'Personeel TNT slaafs behandeld'
Deel I
Dr. FrÃ¶bel
TPG ging prat op 'Investment in People'. Is goed in de publiciteit gebracht. Het was één grote show
naar buiten toe om de buitenwereld te laten geloven dat TPG goed voor zijn personeel zorgt. . ExWAO'er in mijn team viel buiten op zijn knie, botsplinter eraf, paar maandjes in de ziektewet. Mijn
vestigingsmanager sommeerde mij hem te bellen om te vertellen dat zijn contract niet werd
verlengd. Hij vertrouwde het niet. Drukte te veel op de scores voor ziekteverzuim en
personeelslasten. Meer weten?
23/06/10 00u20
independent
op de terbergseweg is het ook zo . als je ziek meldt daar moet je de volgen dag weer werken wat je
ook hebt.ik ben een Operatie onder gaat in een ziekenhuis . Moet je de volgen dag weer werken van
de arbo dokter de daar zit
22/06/10 14u09
hans_Hans
ja ,dat is waar. het zelfde gebeurt in pakketservice
22/06/10 09u12
Dr. FrÃ¶bel
Vanaf 2002 werden geen vaste contracten meer gegeven. Na je 3e tijdelijke contract kon je
ver(t)rekken. Sommigen waren via het uitzendbureau binnengekomen. Dat gold ook als een tijdelijk
contract, maar dat was men even vergeten. Sommigen waren dus met hun 4e (!!) tijdelijke contract
bezig en hadden dus recht op een vast contract. TPG stuurde deze mensen na afloop van het
contract naar huis. Zij die bij het CWI hoorden waar ze recht op hadden, kregen alsnog een vast
contract, maar niet eerder.
22/06/10 00u28
Maik
ik werk zelf bij tnt en wil even mededelen dat dit best meevalt. we hebben inderdaad die lijnen
staan en mogen BUITEN ONZE PAUZES niet naar het toilet. dit zijn echter richtlijnen van het
hoofdkantoor om zo goedkoop mogelijk te kunnen werken. in de praktijk wordt dit echt wel
schappelijker gemaakt. we mogen best een keer wat te drinken halen of in gesloten flesjes
meenemen. zeker met warm weer. daartegenover staat ook nog eens dat we (iig als jongeren) boven
het minimum uurloon verdienen
21/06/10 22u45

PietV
Met afgrijzen heb ik het artikel gelezen. Ik werk 31 jaar bij TNT Post en ken het bedrijf goed
genoeg om te weten dat wat "collega" Van der Post schrijft onzin is. Natuurlijk gebeurt er wel eens
wat. Mag dat bij een bedrijf waar meer dan 30.000 mensen werken. Maar wat collega Van der Post
doet is het bedrijf bewust kapot maken (leugenaar). Er zijn heel veel collegas die met veel plezier
werken. Van de Post is een gestoorde dwaas die de publiciteit zoekt en het bedrijf kapot probeert te
maken.
21/06/10 10u47
Dr. FrÃ¶bel
Als teamcoach werd ik onder druk gezet door de vestigingsmanager. Alle TC's binnen ons team
kregen het boek 'Hoe word ik een rat?' Dat zegt genoeg. Ik MOEST een ziekgemelde hoogzwangere
vrouw laten opdraven om post op te laten zetten. Een postbode uit mijn team mocht maar één dag
verlof krijgen bij overlijden van zijn vader. CAO zei 4 dagen. Postbode v/h jaar mocht geen vast
contract, maar moest eruit! Toen ik in het gebied van gewetensbezwaren belandde, moest ik eruit.
Dit is maar het topje.
21/06/10 01u10
draadstaal
Heb niet zo,n last van die lijnen, kan per vestiging verschillen. . De politiek en Europa is veel te
verwijten, maar als het personeel niet als eenheid hier iets aan doet zal het niet ophouden. . Zoals
vaker het geval is het personeel verdeeld (vast/flex)en is het ieder voor zich, bonden en O.R. ten
spijt.Hoeveel bedrijven leven de mooie C.A.O.'s na? Het is een schande, maar het is mogelijk en
gebeurd in dit land.
20/06/10 22u01
smit
De SP heeft een prima onderzoek met ondersteuning van één hunner 2e Kamerleden verricht naar
TNT. Staat in hun maandelijks blad van de afgelopen maand.
20/06/10 16u49
lassie rotterdam
Ben zelf grote optimist en verre van zwartkijker,dat het voor gewone mensen rampzaliger kan is me
duidelijk . Oorzaak is,dat vakbonden na 40-45 andere sociale taken . kregen kwa ons
systeenbelang.Staan nu aan de kant van lui die zeggen -als vennoot- voor ons werk te zorgen. .
Bondslid -of geen lid,gewoon volk valt buiten de boot. . Het gaat om aantal werkplekken,verder
niets. Mag voor u een 8 urige werkdag of een van 2 uur zijn. Triest!!!
20/06/10 16u43
twanio
Dit is normaal in de nieuwe structuur van het land . TERUG NAAR 1950 . houd de werkman arm
en stom en pluk wat je kunt plukken. Zo zijn we allen begonnen in die tijd met werken. 1975 werdt
het beter zelfs bij de P T T was een goede boterham te verdienen. 1998 alles stort in bezuinigen en
beroven van salarissen . bevriezen noemde men dat . Nu werken er huisvrouwtjes bij TNT voor een
schammel loon dik onder het minimum je krijgt bv 2 uur betaald voor je bestelwijk waar je drie uur
over doet.
20/06/10 13u32

Ronaldo
ja dat is nu het droom en wens beeld van de VVD,D66,GROENLINKS!!!WW bekorten zodat je
voor lieft onder het minimumloon moet gaan werken dit is het begin van de slavernij in nederland
die het geloof ik ook hebben uit gevonden.ja en de vakbonden??ik weet het niet een aow akkoord
wat de werkgevers en de vertrekkende regering fantastisch!? vindt ja dan moet je toch ernstig
twijfelen of het goed is voor werknemers en aow-ers zeker weten van niet . is al uit gezocht door de
SP: ZEER SLECHT PLAN.
20/06/10 12u03
Nisse
Het heeft er alle schijn van dat het we hier zo langzamerhand ook een 'working poor' klasse hebben.
Een steeds groter wordende groep burgers die voor een schijntje moet werken en net genoeg
overhoudt nadat de belastingdienst en alle overige plukkers op de koffie zijn geweest om niet op
korte termijn het loodje te leggen. Voor de overheid en de graaiers kan het echter allemaal niet op
en die slapen geen seconde minder bij het zoveelste familiedrama in dit land dat is veroorzaakt door
hun gepluk.
19/06/10 22u24
rowanmax
ik werk ook bij tnt, het sociale karakter is helemaal verdwenen...als je niet kan werken met je ene
arm omdat hij over belast is dan kan je nog wel met je andere arm werken, ook wij hebben de
strepen gekregen, we mogen niet meer van onze plaats af. Vraag mij af in welke eeuw THT leeft,
vast niet in de 20 eeuw
19/06/10 21u42
lady62
Heb 20 jaar bij de ptt /tpg/tnt gewerkt en je verdient een goed salaris voor 10 nachten werk.Door
europazijn er andere regels gekomen die het werk op een laag niveau brachten .Mensen die geen
post kunnen lezen , telefoneren onder werktijd als je sorteert en voor trekkerij .Ik ben met vervroegd
pensioen gegaan met een mooi pensioen want ptt zorgde goed voor zijn personeel. Men verdiende
het driedubbele van nu per uur Helaas is er een bedrijf uit duitsland gekomen die het verziekt voor
tnt
19/06/10 20u51
Atraps
Ik ben zelf postbezorger bij TNT en ik moet zeggen, het is kommer en kwel. Postbezorgers die
zonder van te voren te worden ingelicht ineens 's middags moeten gaan werken, een arbo arts die
zonder dossierkennis en enig lichamelijk onderzoek zegt dat je weer kan gaan werken, betaling die
moet worden aangevuld tot het minimumloon en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar vooral
lekker rechts stemmen, daar worden we echt beter van. De SP is de enigste die zich nog bekommert
over postmedewerkers ed.
19/06/10 19u44

angeltjerkje
Triest zeer triest deze praktijken. Ik heb enige tijd bij de tnt gewerkt en het is echt slaafs.Het is net
een hondebaan die je hebt. Alles op tempo,mag niets enz. Als postbezorger wordt je gewoon
afgebeuld voor weinig loon en de top zit zich nog dik te spekken met vette bonussen enz. Dan die
post die soms zomaar achtergehouden wordt,nu weer die fraudepraktijken in brabant...zeer triest
allemaal. Mede de schuld van Brussel en Den Haag.
19/06/10 19u16
josv
@burger123, Leer je feiten kennen. TNT is tussen 2002 en 2006 voor 8,7 miljard aandelen
verkocht. Ik weet niet waar jij met je gedachten bent maar in die tijd zat er geen PvdA in het
kabinet. CDA en VVD waren hier hoofd verantwoordelijk voor. Laatste kabinet heeft een rem gezet
op de privatisering. Leuk zoals rechtse garde alles op links probeert te schuiven. 0,0 zelf reflectie.
19/06/10 18u55
Ne0Que
Lang leve het capitalisme.
19/06/10 17u40
Rudolfientje
En dat is allemaal te danken aan de privatiseringsdrift van Brussel en het slaafs volgende Den Haag.
De PTT was een mooi bedrijf en goed voor zijn personeel. Maar dat moest hoe dan ook kapot. De
resultaten zijn overal zichtbaar. Onze postbode komt op een fiets met aanhangen en 7 tassen bij
zich! De man loopt zich wezenloos en zijn baas? Die sjouwt zich alleen wild aan zijn inkomen. Het
beleid t.a.v. mensen is in heel Nederland te schunnig voor woorden. Ook in de zorg om maar iets te
noemen.
19/06/10 17u01
komopnouzeg
Dat is niet allen bij TNT zo maar ook bij haar voormalige wederhelft. Alles moet wijken voor de
bonus van de topmannen. Bedrijven worden kapotgesaneerd.
19/06/10 16u51

Deel II
Don Outlaw
Ik ga mee met het verhaal van "probi". Flexmensen kosten minder, kun je per direct ontslaan zonder
dure rechtszaken en afkoopsommen en inderdaad goed verwoord: je kunt ze onderdanig maken aan
jouw beleid. Heb exact hetzelfde meegemaakt bij de belastingdienst in Rijswijk. Anderhalf jaar
gewerkt daar. Vaste krachten via de voordeur eruit, jonge flexwerkers via de achterdeur erin! Alles
moest en bijna niets kon. Overal spiedende ogen van de leiding, het leek wel een concentratiekamp.
19/06/10 16u33

nog even dit
Las op teletekst (weer) over fraude bij TNT; geopende rekeningen met fraude stickers... De top
verdient buitensporig veel; medewerkers worden onderbetaald. Er is veel verloop en er worden aan
postbezorgers nauwelijks eisen gesteld. Gevolg; teruglopende kwaliteit en steeds meer foute types
binnen TNT; post die verkeerd bezorgd wordt of half uit de brievenbus hangt. Op klachten wordt
NIET gereageerd. Dat is TNT 2010!!
19/06/10 16u15
burger123
@ Camperman . Weer krijgt de PV de schuld van iets waar ze niets aan kunnen doen. ALs er toch 1
partij is die verantwoordelijk gehouden mag worden voor privatisering en uitverkoop van Nedeland
dan is het de pvda wel. Schoolvoorbeeld is de verkoop van Essent bijvoorbeeld.
19/06/10 15u27
probi
Mijn man is na 35 dienstjaren overcompleet verklaard.Op zijn oude werkplek werken nu
flexmensen, die zijn goedkoper en die kan je onderdanig maken aan jouw beleid.Als de nood aan de
man komt,moet/mag hij weer op zijn oude werkplek werken.Hoe kan dit??Hij was toch
overcompleet of loopt het niet helemaal goed die flexwerkers?Er vsn alle kanten druk op je
uitgeoefend om maar zo snel mogelijk te vertrekken. Er heerst veel spanning, verdriet en boosheid
op de werkvloer.TNT is kapot gereorganiseerd.
19/06/10 15u04
troostzoeker
Pieter@ en Eric3@ Praten jullie nu niet een beetje raar? tenzij jullie leidinggevende of manager zijn
bij de TNT dan is het jullie vergeven dan praat je alleen maar je eigen straatje schoon. Waar moet
een 45 jarige nog naar toe? Niemand wil zo'n 'oude' werknemer meer in dienst nemen.
19/06/10 13u05
Bas
We hebben 9 juni jongstleden hier onze mening over mogen geven. De SP heeft de wanpraktijken
van de privatisering (niet alleen bij TNT) al zo vaak aangestipt. Maar Nederland kiest voor dit
beleid door een stem op rechts liberalen: VVD, CDA, PvdA, enz. De meerderheid wil dat de
hardwerkende man op de werkvloer wordt uitgeknepen zodat de managers en directeuren kunnen
blijven graaien. Waarom? Al sla je me dood, maar men kiest voor dit soort type maatschappij.
19/06/10 13u05
Brulboei
@Ingrid, zoals vele anderen, weet je absoluut niet wat er allemaal boven je hoofd hangt, zeker wat
betreft het salaris. Je leest wel maar wat je leest begrijp je geen letter van. . @Pieter, TNT maakt
grof misbruik van de tijd. Mensen werken omdat ze moeten werken, er moet brood op de plank
komen, of ze het naar hun zin hebben is een tweede.
19/06/10 12u38

roodkapje
Elke werknemer moet bij elke baas het onderspit delven in dit land behalve de managers die worden
als vorsten behandeld! Moet je eens op sollicitatie gesprek komen tegenwoordig.Hoe onbeschoft en
denegrerend je behandeld word. Het is bij de beesten af! Zo moeten ze straks ook doen als er een
hele grote golf ouderen met pensioen gaan. Maar nee hoor dan weten ze niet wat ze moeten doen
om je binnen te hALEN. LAAT HET LINKSE A.S KABINET DAAR MAAR EENS WAT AAN
DOEN. aAN ASO GEDRAG VAN WERKGEVERS!
19/06/10 12u29

Charles de Gaulle
Dit begrijp ik niet helemaal.Er zijn toch ondernemingraden en vakbonden?Ben zeker geen socialist
maar hier moet wat aan gedaan kunnen worden.Eén van de oorzaken hiervan is dat de verkeerde
bedrijven zijn geprivatiseerd.Bijv. PTT,NS,Streekvervoer en gezondheidszorg.Deze waren geheel
of gedeeltelijk van de staat,en hadden niet volledig uit handen gegeven mogen worden.@Annika
heeft gelijk je kunt je slaafs gedragen,maar niet slaafs behandeld worden.
19/06/10 12u27
John1969
@ Camperman, nee, dan het Nederland van SP, Groenlinks en PVDA waarin je je de pest kunt
werken om vervolgens ongeveer de helft van je centen weg te zien vloeien naar allerlei soorten
parasieten die meeliften op de rug van hard werkende mensen.
19/06/10 12u26
kasteelheertje
schandalig hoe er met de postbezorgers word omgesprongen . ik heb de goeie tijd nog meegemaakt
40 jaar lang, moest je de eed nog afleggen en kwamen ze bij je thuis kijken hoe het er uit zag,
tegenwoordig komt er van alles aan de deur, vooral van sand . hadden het nooit vrij moeten geven .
al die postbedrijven ,tnt ers sterkte
19/06/10 12u11
Postbode Gerrit
Als TNT binnen 2 jaar 11000 man wil ontslaan dan hoef je toch niet ook nog weggetreiterd te
worden.Het postgedeelte van TNT moet gewoon nog meer winst maken en daarna heel vlug worden
verkocht want dat is de achterliggende gedachte,dan blijft het pakjesbedrijf over.Nee Pieter,we
hoeven niet te blijven en als er wat beters kwam waren we allang weg,domme reaktie!Inmiddels is
ook wel duidelijk dat de goedkope krachten die ons moeten vervangen zeker niet de kwaliteit
brengen die wij al jaren geven.
19/06/10 12u10
Eric3
Je kunt toch gewoon ontslag nemen en bijv. pizzakoerier worden? Ze werken daar toch vrijwillig?
Of zijn we niet meer gewend om te werken? Vroeger stonden ze soms wel 10 uur op een dag aan de
lopende band. We zijn veel te verwend geworden!
19/06/10 12u01

Ingrid
Moet je bij een tandarts gaan werken, terug naar de middeleeuwen ook wat betreft
salaris,...pfffffffffff.
19/06/10 11u38
Brulboei
Dat personeel slaafs behandeld wordt, ga je in steeds meer zien. De rechten van personeel wordt net
als de gezondheidzorg, systematisch gesloopt, en we gaan terug naar middeleeuwse toestanden.
Ook ik werk in een grote zorginstelling waar de zelfde bedrijgingen heersen als @Hennie aangeeft.
Het erge wil dat bonden het er mee eens zijn en eigenlijk een verlengstuk zijn van onze dictatoriale
regering. De werknemer wordt gedegradeerd tot een soort openlucht gevangene.
19/06/10 11u32
rastaman777
Wat dacht u van de klanten van TNT Post? Postkantoren gesloten, bezorging wordt stiekem
afgebouwd naar 3 a 4x per week, ga maar door. Nee, het gaat prima fijn met ons land.
19/06/10 11u25
Pablo29
En dit alles op de bonus van Peter Bakker zo hoog mogelijk te maken. Managers? Je hebt er niets
aan, ze staan alleen maar in de weg en ze kosten veel te veel.
19/06/10 11u19
Pieter
Niemand is toch verplicht om bij TNT te blijven werken. Wanneer het je niet bevalt bij TNT,
vertrek je toch gewoon. De VVD heeft hiermee niets te maken. De tijd dat de staat (dus ook de oudPTT'ers) verzorgt, is allang passé. Mensen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen i.p.v. maar
te blijven leunen op de staat en werkgevers. Ga maandag naar de KvK en start voor jezelf, dan kun
je precies doen wat je zelf wilt en hoef je met geen enkele leidinggevende rekening te houden.....
19/06/10 10u59
troostzoeker
vroeger gingen we nog wel eens de straat op. Maar sinds we het zo 'goed' hebben wil niemand meer
lid van een vakbond zijn met als gevolg dat de bond geen vuist kan maken en vervolgens verweten
wordt dat ze heulen met de vijand wat als gevolg heeft dat er nog meer mensen hun lidmaatschap
opzeggen. Jammer. Het zou goed zijn om als werknemers weer eens duidelijk te maken dat ook wij
rechten hebben maar dat die rechten steeds meer afgebroken worden.
19/06/10 10u49
annika
Je kunt je slaafs gedragen, dwz onderdanig, maar je kunt iemand niet slaafs behandelen.
19/06/10 10u49

Deel III
SusanXX
Wat een onzin zeg. Ik herken dit niet hoor, heb ook bij TNT gewerkt, maar heb hier niets van
gemerkt.
19/06/10 10u43
Hennie
Ik herken het, alleen werk ik voor een grote zorginstelling in gelderland. Blijf je niet binnen de
lijnen word je bedreigd met ontslag of een berisping in je dossier.
19/06/10 10u33
Tool
Medewerkers als slaaf behandeld?? Vraag maar eens aan een subcontractor (ZZP) hoe hij/zij door
TNT behandeld wordt...daar lusten de honden geen brood van, daarbij vergeleken krijgen de eigen
medewerkers een VIP-behandeling!
19/06/10 10u21
Camperman
Welkom in het Nederland van Mark Rutte, Geert Wilders en Gerrit Zalm. Moderne slavernij in
Nederland, omdat er zoveel mogelijk winst moet worden gemaakt. Menselijkheid moet wijken voor
het grote geld en het grote graaien. Het synische is dat waarschijnlijk een deel van het TNT
personeel op de VVD en de PVV heeft gestemd. Wordt wakker voor het te laat is!
19/06/10 10u19
Carola
En wat dacht je van de 15% salariskorting die de magazijnmedewerkers te verwerken hebben
gekregen? Structureel dus! Het is een verschrikkelijke werkgever en men is doodsbenauwd voor
zijn baantje. Er heerst daar een terreurbewind. Goed dat er eindelijk wat naar buiten komt.
19/06/10 10u09
troostzoeker
Trouwens, lees ook even dat stukje over Oprah. Dat zie ik een werkgever in Nederland toch niet zo
snel doen.
19/06/10 10u03
SLC
Schandalig, en ze moeten ook nog eens op tijd op het werk zijn, werkkleding dragen en moeten
pauze nemen. . En niemand bij TNT werkt daar vrijwillig, ze hebben namelijk allemaal een pistool
tegen het hoofd gehad toen ze de contracten moesten ondertekenen. . En ontslag nemen kan ook niet
natuurlijk.. . Wat een ramp mensen, als ze dit toch eens horen in andere landen.
19/06/10 10u01

troostzoeker
Dat is meteen het probleem van een hoop directies, ze staan te ver van de werkvloer af en hebben
het te druk met hun eigen bonussen die zo hoog mogelijk moeten zijn ten koste van alles.
19/06/10 10u00

