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Postverzet begint in Rotterdam

Hele wijken zonder post
door Wouter van Bergen
AMSTERDAM - Door personeelsgebrek en chaos als gevolg van een reorganisatie bij TNT
komt het de laatste tijd regelmatig voor dat hele wijken geen post ontvangen.

Dat melden diverse postbodes die zich grote zorgen maken over de kwaliteit die hun werkgever nog
kan leveren. Zo zou op een bestelkantoor in Rotterdam vorige week maandag de post voor tientallen
wijken zijn blijven liggen, omdat er te weinig mensen voorhanden waren. Er zouden ook
rouwkaarten in de zakken hebben gezeten.
TNT Post weigert ondanks herhaalde verzoeken te reageren op de beweringen. Het bedrijf ontkent
of bevestigt niets en wijst er op dat de kwaliteit van de postbezorging de afgelopen jaren tussen de
96 en 97 procent heeft gelegen. De meest recente kwaliteitsmeting dateert echter van vorig jaar.

Reacties
HUISREGELS
Voor reageren op artikelen bij telegraaf.nl en haar subsites gelden huisregels.
te weinig mensen dat kan helemaal niet want elke dag reageer ik op de advertentie(op de website
van buurtlink) WORDT POSTBEZORGER..........en goede verdiensten maar helaas niet in mijn
wijk maar hoor om me heen dat er veel mensen werken als postbode DUS ?????????????????????
Paul, hoogeveen | 19:39 | 13.09.10

nou, wat loon inleveren. 25% noem dit niet WAT. tnt speeld een smerig spelletje met hun vast
personeel. men zegd dat ze personeel voldoende hebben,maar waarom heb ik dan nog 514 uur
verlof/restitutie staan,die ik nooit op kan nemen als ik hierom vraag ? gooi eerst die zakkenvullers
in de top,met hun bonnussen er uit.hierdoor kunnen al 400 tot 500 gezinnen gered worden.
stop deze belachelijke privatisering, roermond | 16:21 | 13.09.10
Weet u wat TNT wel regelmatig bezorgd? Reclame folders!! Is dat nu nodig?
Privatisering, Lelystad | 14:33 | 13.09.10
kunnen we tegen de belasting dienst zeggen,nooit ontvagen!! moet je bij tnt zijn
catnet, bilthoven | 10:25 | 13.09.10
Dat er post blijft liggen is oud nieuws. In vele vestigingen blijven vele wijken soms een hele week
staan. De maandag-bezorging, waar uw daglblad nu over schrijft, heeft sowieso niet veel om het
lijf. Het is toeval dat jullie gemaild zijn door postbodes van de Koperstraat dat jullie er aandacht aan
besteden. De Telegraaf (krant van de burger) zou eigenlijk 'n apart topic aan moeten maken waar
mensen kunnen melden dat zij en hun buren al dagen geen post meer hebben ontvangen. Wanneer
komt Opta eens in actie ??
Pananerama, Heerlen | 15:56 | 12.09.10
Als postbezorger bij SANDD snap ik de frustratie heel goed.Maar ik als ambulante postbode word
aangekeken voor het TNT debacle.Waar je enkele maanden geleden nog een praatje kon maken met
een TNT collega,lopen ze je nu voorbij,en doen of ze je niet zien.Vele WAO'ers,en
gepensioneerden vinden een zeer welkome aanvulling op het vaak karige inkomen.Het is niet
zwaar,en je bent altijd buiten.Voor mij is dit de ideale baan,de TNT'ers ten spijt.Ik leef met ze
mee,en wens ze oprecht veel succes.
J.Harkema, zwolle | 13:48 | 12.09.10
Prachtig toch een gooi het failliet maak het failliet Want post moet altijd op de duur weg gebracht
worden dan komt er van zelf wel een bedrijf dat wel op gezonde CAO kan werken Dat zal iets
duurder zijn maar met een gezonde sociale pschyge economie gebaseerd en niet in vrek en zo veel
bedrijven die zo nodig failliet moeten want dit gaat over de rug van de werkende En zo adelt werk
niet
Ferdinand , Baarn | 12:55 | 12.09.10
Privatisering is niet sociaal, maar puur hebzucht en daar moeten wij het mee doen met alle gevolgen
van dien.
Rafael, Tilburg | 12:53 | 12.09.10
Ik snap dat ouwe postbodes boos zijn om hun ontslag. Maar daar hebben ze wel zelf voor gekozen.
Ze kregen eerst de kans om wat loon in te leveren om hun baan te houden. maar dat wilden ze niet.
Nee, er moest loon BIJ. Dan moet je nou ook niet zeuren dat je eruit moet. Zorg nou eerst eens dat
de post op tijd aankomt op mijn adres en niet bij de buren!
Gerard, Den Haag | 12:25 | 12.09.10

geef mij maar weer het oude vertrouwde post kantoor,(de p.t.t.).Daar waren geen problemen.
Geweldig die prifaticering en concurentie in deze. De P.T.T. had nooit geprifaticeerd mogen
worden. Advies : nieuw kabineet draai e.e.a. terug. Vraag e.e.a. eerst eens wat aan de bevolking,
voor dat men iets onderneemt. Dat is DEMOCRATIE.
arnol, Heemskerk | 11:47 | 12.09.10
De post verkwanseld door de VVD, het moest zonodig geprivatiseerd worden. De stemmers nu niet
gaan klagen, dit was van tevoren bekend.
cor, brielle | 11:36 | 12.09.10
Ach ja, de ellende is begonnen doordst de overheid ook deze bedrijfstak zo nodig moest
privatiseren. Geef mij maar de oude PTT terug.!!!!!Semi-overheid. Alleen al zo vaak verkeerde post
in je bus vinden!!!!!!
sa, rw | 11:21 | 12.09.10
Ook ik bezorg post. Doe dit voor Sandd en Select. Wij worden wel gecontroleerd
d.m.v.steekproeven. In 9 jaar tijd maar twee fouten gemaakt.Bij de TNT wordt ik niet aangenomen
v.w. de leeftijd.Vind het wel heel triest voor de postbezorgers van de TNT. Heb trouwens altijd de
juiste post in de brievenbus
areke, wageningen | 11:20 | 12.09.10
Kan ook niet begrijpen wat ze in een ander land willen doen met de post ze kunnen één van de
kleinste landen van Europa nog niet eens goed bedienen.
Piet, Beverwijk | 10:35 | 12.09.10
Het is werkelijk een grote schande hoe er tegenwoordig met onze post wordt omgegaan. Het zijn
bijna allemaal snotneuzen die de post tegenwordig rondbrengen en ze hebben geen enkele
verantwoording. Mijn post heb ik diverse malen van een andere bewoners in de straat ontvangen
omdat het bij deze mensen was bezorgd inplaats van in mijn bus. Fijne boel he, die reorganisaties
van TNT. Daar moeten weer knappe koppen aan gewerkt hebben, denk ik.
HenkB, Gouda | 10:09 | 12.09.10
Ben zelf ook postbezorger en gelukkig weet ik waar de mensen wonen waarbij ik de post moet
bezorgen (gewoon goed lezen en opletten) de post wordtdoor TNT voorgesorteerd maar dat is vaak
zo slecht gedaan, dat als ikzelf voor die 5 euro netto per uur niet zou opletten bijna niemand in mijn
wijk zijn post goed zou ontvangen.Klaag er vaak over,maar er wordt niets aan gedaan.Toevallig
vindt ik het heel belangrijk dat iedereen zijn post goed ontvangt.
mo, amsterdam | 10:06 | 12.09.10
De basis van elke beschaving is een Postkantoor in elk dorp. Ik kan nog steeds niet begrijpen dat
wij "Het Volk" dit zo maar gepikt hebben. Als u uw auto wilt overschrijven moet u nu naar een
sigarenzaak. Die mensen, vaak tijdelijke krachten, hebben geen idee hoe dat moet. Erger nog als er
onbetrouwbare mensen werken Ja die zijn er ook. Daarom je ziet we hebben helemaal niets aan de
linkse partijen die alleen maar rechts willen boycotten en belangrijke zaken totaal verontachtzamen.
Piet, Rotterdam | 09:49 | 12.09.10

En hoe gaat dat dan als je bijv. een belastingaanslag niet of veel te laat binnen krijgt? Kunnen we de
boetes dan verhalen op TNT? Die Bobo's daar verdienen tonnen per jaar, dus ze kunnen wel wat
missen
bert, apeldoorn | 09:11 | 12.09.10
Wij sturen, (gooien het in de brievenbus) gemiddeld 4 brieven per week retour omdat ze verkeerd
zijn bezorgd. We krijgen zelfs bankafschriften en blauwe brieven in onze brievenbus geworpen. We
hebben in onze straat afgesproken dat we alleen nog maar postpakketten aannemen en de brieven
terugsturen met de tekst verkeerd afgeleverd. Dat zoude we met z'n allen moeten doen dan pas
zullen we weten hoe slecht de postbezorging is geworden. Overigens loopt er een lieftallige dame
van in de zestig te bezorgen. Ze weet het!
Wijk Westerwateringen, Zaanstad | 02:37 | 12.09.10
Heb het zelf meegemaakt, kreeg op dinsdagmiddag een brief van het AZM te Maastricht dat ik
dinsdagmorgen in het AZM moest zijn voor een inwendig onderzoek, door navraag te doen bleek de
brief een week eerder verstuurd te zijn.
Vic, Maastricht | 00:39 | 12.09.10
in almere komt de post ook vaak niet aan. heb al een aantal brieven en kaarten niet ontvangen.
ondertussen moeten wel al die postzegels alsmaar betaald worden. vroeger kwam de post tenminste
nog aan.
K.S., almere | 00:25 | 12.09.10
Ik heb ook meegemaakt dat post verkeerde bezorgd werd,ik bezorg brieven in de buurt meestal even
zelf,maar andere brieven gaan gewoon weer de postbus in soms meer dan 1 keer,jammer vroeger
werd de post 2x per dag bezorgd nu is eenmaal al teveel gevraagd.
Gerard, Amsterdam | 00:25 | 12.09.10
Nu begrijp ik waarom mijn post niet aankomt vanuit Thailand naar NL. Pensioen werdt gestopt
omdat het levensbewijs niet aankwam,heb uiteindelijk per e-mail gestuurd. sJonge Jonge wat een 3e
wereld troep die TNT zeg kunnen nog een voorbeeld nemen aan het Thaise postwezen,een
aangetekende brief kun je helemaal volgen via hun website waar die zich bevind.
Theo, Thailand | 00:04 | 12.09.10
Ik vind het een ongefundeerd artikel. Overal waar een beschuldiging wordt gemaakt, staat "zou".
Met andere woorden, er is niks met zekerheid gezegd. Een onderzoek door een onafhankelijke
instantie lijkt me passender als dit soort beschuldigingen worden gemaakt.
Simon, Den Bosch | 00:02 | 12.09.10
Zonder post is gewoon waardeloos. Wij krijgen wel onze post maar op rare manieren. Drie dagen
niks, dan een berg waarvan sommige stukken al een paar dagen onderweg zijn of zoals vandaag om
18.15 niks lekker op tijd, die de postbezorgt heeft eerst van het lekkere weer genoten boodschapjes
geadaan, oja de post moet ook nog bezorgt worden. WAARDELOOS zeker als je belangrijke
stukken verwacht
goofy, noordwijkerhout | 23:41 | 11.09.10

De post moest toch zonodig geprivatiseerd worden van toen der tijd minister Brinkhorst? En DIT
zijn dan nu de gevolgen.Ministers hebben in de loop van jaren al een hoop naar de gallemieze
gewerkt,en ze staan er nog bij te lachen ook.Over waarde en normen gesproken.Alles moest en zou
op de kop gezet worden.De burger is er nog lang niet.Hopelijk maakt de nieuwe rechtse regering
hier wat beter van.Wij mogen ze kiezen en mogen dan de mond houden!
C.A.Maertzdorf, Veenendaal | 22:56 | 11.09.10
ach ja iedereen scheld nu op tnt en ja daar hebben ze gelijk in , maar laten we nu eens terug gaan
naar het echte probleem DEN HAAG in heel europa beschermen ze hun eigen postbedrijf wat doen
ze in nl ze sturen de post met de concurrenten en geven de markt volledig vrij en achteraf zijn ze
verbaast dat de TNT 11000 man op straat schopt wat ze niet meenemen is dat er al duizenden weg
zijn in de laatste paar jaar maar ja voor een dubbeltje zit je niet op de 1e rang
jos de kruijf, amersfoort | 22:55 | 11.09.10
Deze reactie van een lezer is achteraf verwijderd, omdat deze in strijd was met onze huisregels.
Verwijderd, Verwijderd | 22:14 | 11.09.10
jaja, dit zijn die incompetente topmanagers die zonodig moeten saneren en zelf dikke
miljoenenbonussen opstrijken.schandalig hoe de samenleving wordt genaaid door dit soort
schobbejakken.en dan te bedenken dat deze topman notabene als goed voorbeeld van een
topbestuurder(nog een broekje) door de regering op handen is gedragen!denken kunnen
ze(sommige) prima maar uitvoeren gaat ze net iets boven hun pet.
jan helder, loon op zand | 22:10 | 11.09.10
TNT is echt een bende aan het worden en de bezorging wordt er zeker niet beter op. Maar als je ziet
hoeveel poststukken je per dag moet afschrijven omdat het voor niet bestaande adressen bestemd is
of omdat mensen geen of een fout adres op de brief staat is ook schrikbarend.
ZDW-er, Den Haag | 22:10 | 11.09.10
schandalig wat tnt doet straks geen postbode meer over mensen die er meeste tussen de 25 en 40
jaar werken krijg je de post nog 1 ker per week nederland loopt weer voorop met het open breeken
van de post markt nog maals triest
rene, zoetermeer | 21:16 | 11.09.10
TnT gaat binnekort failliet, men doet alles om alle post af te stoten en alleen maar de pakketpost te
behouden. Kijk maar naar de bedrijven Sandd en DHL die krijgen steeds meer post en die bezorgen
maar 2 x per week en gemiddeld per keer 350 tot 400 poststukken per wijk. Maar elke Nederlander
moet wel de verhoging naar 46 cent gaan betalen aan ewen bedrijf dat van grove fouten aan elkaar
hangt 11000 mensen weg is schandalig onder PTT had dit nooit gebeurdt
Johanna Vermeulen, Waddinxveen | 21:10 | 11.09.10
Wij hebben de letters op onze adres stickers vergroot en dan bedoel ik echt GROOT omdat de
pakketten soms een week onderweg waren. Op sorteer centrum Nieuw Buinen bezuinigen ze
waarschijnlijk op de verlichting of brillen zitten niet in het collectieve verzekeringspakket....
JGR, Net over de Grens | 20:51 | 11.09.10

Tsja, bij mij in de wijk loopt een oud dametje van begin 70 de post te bezorgen, d.m.v van een
aftandse kinderwagen. Mevrouw zou nodig eens naar de opticien moeten voor een bril, want de
fouten zijn dramatisch. Boos kan ik op deze mevrouw niet worden, wel op de armoedige vertoning
die TNT nu blijkbaar is.
Roberto, Blaricum | 20:50 | 11.09.10
En als de post door TNT wordt bezorgd krijg je de post van de halve straat in je bus zodat je als
bewoner zeker de post bij je buren in de bus moet stoppen. Is zeker de methode om de postbodes te
ontlasten.
Joop, Apeldoorn | 20:25 | 11.09.10
Laat al die zo slimme managers lekker zelf de post rondbrengen i.p.v te verzinnen hoe het nog
goedkoper kan, nog mee winst etc. door mensen er uit te schoppen(levert altijd dikke bonus op? ).
Als de directie eens een keer echt slim wil worden moet ze het aantal managers terug brengen met
95%. Scheelt een slok op een borrel. Komt de post weer op tijd en is het personeel,niet behorende
tot het uitverkoren volk der managers, ook weer blij.
J.Janssen, Haarlem | 20:03 | 11.09.10
Ik werk bij een gemeente, daar worden stukken verzonden naar de provincie en rechtbank. De laatse
maanden komen deze stukken niet of te laat aan. Waardoor medewerkers in de problemen komen.
Nu zenden we het voor de zekerheid aangetekend en/of aangetekend ter ondertekening om te
kunnen traceren hoe lang met er over doet om de stukken te bezorgen, en om aan te kunnen tonen
dat het verzonden is. Kost extra geld, en tijd...
Janssen, Limburg | 19:58 | 11.09.10
Hoera leve de privatisering. Wie had dat ook weer verzonnen?
A.Jannsen, Haarlem | 19:54 | 11.09.10
Ja dat is logisch. Had daar gewerkt,, er waren veel chefs en managers. Hun hoge salarissen moet
behouden blijven,,daarom reorganisatie denk ik,postbezorgers worden de dupe van
vrouw, amsterdam | 19:47 | 11.09.10
een iso certificaat is zo behaald, 1 of 2 dagen goed werken op je werkplek, voormannen die
puinruimen op het kantoor en iedereen een dag daarna een gebakje, iedereen weer blij, ik hoor van
de week dat ze ook weer bij ons komen, dus of we die dag goed en correct alles willen doen, alleen
die ene dag dan he.... niet lopen, alles vragen en je mond houden. pffffffffffff
ome post, verweggiestan | 19:47 | 11.09.10
ik werk nu bijna 20 jaar bij de post, ben nog steeds blij dat ik naar buiten mag, ik loop in de
binnenstad en daar is iedereen nog blij als ze me zien. het ergste is wat andere bedrijven bezorgen
staat ook vaak port betaald of tnt post op en dan krijgen wij ook het vaak op onze boterham. Alles
gaat machinaal en we moeten sneller werken en allemaal voor het zelfde geld. Kom op mensen
RED TNT POSTBODES
tante post, ergens in nederland | 19:39 | 11.09.10

Klop ook in lelystad, gewoonlijk blijft er 1 wijk staan op zaterdag, waarna er ook vaak nog opeens
tassen opduiken vanaf steunpunten in de wijk. Gebeurd ook vaak doordeweeks overigens.
Ondertussen is er zo een personeelstekort dat echt iedereen die solliciteert wordt aangenomen, ook
mensen die niet eens weten wat even/oneven is.
postbode, lelystad | 19:35 | 11.09.10
Regelmatig vraagt de postbezorger pakketten TNT of hij diverse pakketjes bij mij mag achter laten
voor andere flatbewoners want hij heeft geen tijd voor 2e maal terug te komen. Jammer ik weiger
het consequent! Rot voor deze aardige bezorger die zijn werk wel goed en trouw doet! Maar ik ben
geen vrijwillige TNT kracht in mijn flat. Als men normaal salaris betaald waar ik al mijn
rekeningen van kan betalen kom ik fulltime werken bij TNT! Maar ze willen geen fulltimers. Alleen
maar huismammies die ze een fooi geven!
Moon, Rotterdam | 19:35 | 11.09.10
De post in Nederland is niet meer belangrijk voor TNT. Dit omdat deze vorm van verzenden
afneemt en hier geen al te grote winsten meer mee te behalen zijn. Het postgedeelte zit eigenlijk al
een paar jaar in een sterfhuisconstructie en zodra TNT deze posttak kan verkopen zal men dit niet
nalaten. Nu laat men de wijken uitlopen door niet ingewerkt personeel en Polen. Een wijken laten
"verzuipen" komt wekelijks voor. Vroeger was dit een "doodzonde" waarvoor je op rapport ging.
Maarja dat waren natuurlijk de oude tijden.
Rob, Amstelveen | 19:31 | 11.09.10
In Leiden gebeurt het helaas ook heel geregeld dat er hele wijken blijven liggen, soms meerdere
dagen! Vroeger was ik er trots op dat ik kon zeggen dat ik bij de P.T.T. werkte, maar nu.....
Bezorger, Leiden | 19:29 | 11.09.10
dit gebeurt wel opmeerdere plaatsen in nederland hoor
postmen, nunspeet | 19:27 | 11.09.10
Ben postbode in Amstelveen. Postbode waarom is de post zo laat? Als ik het niet s,avonds doe dan
kan ik het helemaal niet brengen, want morgen heb ik weer al die wijken. Oja en ik bepaal niet
welke wijken ik loop en ook niet wie mij opvolgt als ik ziek ben of op vakantie. En helaas kan ik
ook niet altijd bepalen hoe veel wijken ik wil lopen. Dus geef mij niet de schuld maar de planners
op het hoofdburo.
Postbode, Amstelveen | 19:25 | 11.09.10
Vooral de aandeelhouders 16 procent meer beloven,over de ruggen van de vaste medewerkers,dat
maakt niet uit ze gaan er toch uit.En dan maar zo gauw mogelijk het bedrijf verkopen,want een
toekomstig koper wil immers geen duur personeel aan het werk hebben.Maar service en kwaliteit is
niet meer belangrijk,vraag mij af hoe het ieder jaar klaargespeeld wordt een ISO certificaat te
bemachtigen.
ISO onwaardig, salland | 19:21 | 11.09.10
Lang Leve de Privatisering van de Nederlandse Nutsbedrijven!!! NOT!
Hannes Boos, Den Haag | 19:20 | 11.09.10

Voor mij mag het staats bedrijf PTT weer zeer snel terug komen.De post wordt slecht tot zeer slecht
bezorgd terwijl ze ondanks de sticker toch ongeadresserd drukwerk door de bus drukken.verder
krijg ik post uit de hele buurt en andere wijken.Sorry maar het gebeurt zovaak dat deze post nu in
het oneindige archief beland.ik blijf het niet terug sturen laatst weer post gehad van een ander waar
ik zelf opgeschreven heb onbekend retour afzender.TNT wordt net zo slecht als de zorg dank zij de
privatisering die zonodigmoest
broerie, lelystad | 19:07 | 11.09.10
Voor al die mensen die klagen over de pakketpost: Dat is een appart onderdeel van TNT, net als
VSP. De gewone postbode kan er echt niets aan doen dat pakketten niet bezorgd worden.
pro postbode, almere | 18:56 | 11.09.10
Begin dit jaar een postbus genomen omdat er regelmatig post bij buren terecht kwam en post voor
anderen bij mij. Nu ook in de postbus regelmatig post voor andere postbussen en andersom. Echt
een vervelend probleem. Jammer, want post functioneerde altijd goed maar door de privatiserings
waanzin dus nu ook problemen met de post na de debacles met de zorg, De NS en de energie
maatschappijen. Allemaal zaken waar we niet zonder kunnen.
vion, Amsterdam | 18:50 | 11.09.10
Dit zal wel in het hele land raak zijn. Post van anderen in je bus. De post moet voor 5 uur `s
middags in de bus liggen, maar wij zijn blij als wij het eens om 18.30 uur in de bus hebben. Het is
helemaal niets meer, geef mij de oude postbodes maar weer.
Lia, Dalfsen | 18:49 | 11.09.10
Echt een zegen, die privatisering
Bert, Amsterdam | 18:41 | 11.09.10
Het is een complete zooitje bij de TPG, zelfs de postpakkettendienst loopt met een sacherijnig
smoelwerk rond en zijn de laatste maanden zeer onbeschoft.
rody, velsen | 18:29 | 11.09.10
TNT post is een gigantisch prutsbedrijf dat op geen enkele wijze kan voldoen aan de eisen.
Meegemaakt dat privacygevoelige post zoals bankafschriften bij de concurentie terecht komen en
belastingaangiftes bij de buren. Ook bijf post tot 3 dagenonderweg voordat de post wordt bezorgd.
Het is een chaotisch zootje en niet bekwaam voor hun job.
frank, den bosch | 18:26 | 11.09.10
Nou in Utrecht is het al niet beter, als de post komt na vier dagen gooien ze het er om 23 of 24 uur
in de bus!!!!! Ik krijg regelmatig te horen van leveranciers en bedrijven waarom ik niet heb
gereageerd op hun brief!!!!! Dan vertel ik dat de TNT het bij ons in de buurt niet zo nou neemt met
de post, dan is de reactie oh'" is het bij Julie ook zo rotzooitje. Maar van af nu gaat het uitstekend
omdat we het tegenwoordig per mail doen! En het scheelt heel veel geld en tijd. bedank TNT!!
EE, Utrecht | 18:26 | 11.09.10

Dit is helaas waar, mijn zwager werkt bij de TNT en vertelde vorige week nog dat er meerdere
fietstassen en bundelzakken waren blijven liggen omdat postbezorgers (studenten) gewoon niet
komen opdagen. Ik heb er 10 jaar geleden ook gewerkt en toen gebeurde dat echt niet, toen was er
nog hart voor de zaak. Dat krijg je er van als je postbodes eruit knikkerd en willekeurige
postbezorgers aanneemt. Gevoelige info/post zonder antecedentenonderzoek de straat op sturen...
Maar wel miljoenen winst halen elk jaar. Pffff
Sab, Groningen | 18:24 | 11.09.10
Ik wil PTT post weer terug.....Krijg geregeld post van de buren in de bus. Zelf uit een andere straat.
Maarja markwerking werk toch zo goed!......Not. Bedankt politiek Blah
Robbie, Gv | 17:51 | 11.09.10
Leve de nederlandse bedrijven, vooral de Post. Waardeloos bedrijf, en brengt nog mensen in de
problemen ook.
Snake, Zaanstad | 17:49 | 11.09.10
Alweer de schuld van die ongekwalificeerde kwasten in Den Haag.
m.jager, brunssum | 17:39 | 11.09.10
Ik zou zeggen Harry Kooistra pak je biezen maar,jij bent de regisseur van dit allemaal.
Babet, Zwolle | 17:37 | 11.09.10
Ik ken mij niet aan de indruk onttrekken dat er enige opzet in het spel is. De regeringen hebben in
de afgelopen jaren goed functionerende bedrijven door de privatisering om zeep geholpen.
Natuurlijk kan ieder bedrijf efficienter werken, maar dat wil niet zeggen dat de bedrijven
geprivatiseerd moeten worden. In geval van de post dient opgemerkt te worden dat voor de
medewerkers van Sandd en Selekt Mail nauwelijks arbeidsvoorwaarden gelden. Afspraken met de
overheid worden niet nagekomen. Zo kan ik ook concurreren.
van der Vlist, Waddinxveen | 17:35 | 11.09.10
Nou, ik weet dat er gisteren een rouwkaart naar mijn adres is verstuurd maar ik heb nog niets
ontvangen. Dit lijkt me wel een ernstige kwestie zeg!
mpieters, den haag | 17:22 | 11.09.10

TNT moet zich schamen als er inderdaad ook geen rouwkaarten bezorgd worden! En dan ook nog te
laf zijn om te reageren!
Hans, Almelo | 17:21 | 11.09.10
Steengoed toch dat de politiek onze oude PTT - die altijd de post overal op tijd afleverde, die
redelijke tarieven voor de altijd werkende telefoon vroeg en die voor haar klantjes klaar stond
zonder de intentie hen op te lichten - naar de knoppen hebben geholpen? Hoor je die lui nou? Nee

ze zwijgen zoals altijd wanneer hun werk weer eens fout afloopt. Ze hebben het dik voor elkaar en
U plukt nu de beloofde voordelen... toch? Ze hebben weer geweldig werk geleverd.
Rottertje, Den Haag | 17:15 | 11.09.10
Lang leve de vrije markt, een markt waar éénheidsworst de standaard wordt onder het mom van
meer keuze betaald u op lange termijn overal hetzelfde.
Leen, Nederland | 17:09 | 11.09.10
36 jaar in dienst verschrikkelijk hoe zo een bedrijf door een onbetrouwbaar manegement de nek
wordt omgedraaid ,ik heb ook het idee dat sommige vakbondsbestuurders voor hun eigen hachie
meelopen met de heer bakker en consorten
martin, hoofddorp | 17:09 | 11.09.10
En daar waar ze wel bezorgers hebben worden spontaan de pakketten niet geleverd. Zeggen ze
gewoon kon niet bezorgt worden de eerste keer,geen briefje in de bus dat ze zijn geweest helemaal
niets. Bezorgers lappen het bezorgen gewoon aan hun laars. De goede bezorgers niet mee gerekend.
Addie, Goes | 16:58 | 11.09.10
Privatiseren zou alleen ten goede komen van de consument!!!! Een grove rechtse leugen. Door
privatiseren is een kleine groep nederlanders gaan graaien.Met een nieuw rechts kabinet zal dat
graaien alleen maar toe gaan nemen.De vingers af likken!!!
Widebrow, Venlo | 16:55 | 11.09.10
ben 36 jaar in dienst het is in en in triest hoe een bedrijf naar de knoppen wordt geholpen door een
onbetrouwbaar mangement en naar mijn idee spelen sommige vakbondsbestuurders het spel mee
voor hun eigen belang
martin, hoofddorp | 16:49 | 11.09.10
ik ben zelf postbode en ook in venray gebeuren dit soort taferelen, schandalig. onze manager heeft
in december al het gekozen verlof goedgekeurd, zonder over de consequenties na te denken. wij
hebben dit jaar als planners zijnde, water naar de zee mogen dragen om gaten met gaten te vullen.
op maandag er achter komen dat er weer hele wijken zijn blijven staan.en zo gaat het in het hele
land, de postbodes rennen zich de benen onder hun kont uit en de managers vullen hun eigen
zakken over de rug van de postbodes.
marij, venray | 16:39 | 11.09.10
Het is niet alleen dat vaak wijken blijven staan want denkje van de vaste postbode's die een enorme
druk op hun schouders hebben nu, iedere dag zeker meer dan 1 uur overwerk maken en dat niet
willen. Dan word er gewoon gezegd we kunnen iedere dag 2 uur opleggen. Of dan word er gezegd,
heb je het niet naar je zin ga je toch weg hier. De meeste vaste postbodes zitten zo 15 jaar of langer
jaar bij het bedrijf. Dus een andere baan ligt dan ook niet voor het oprapen.
Postbode , Den Haag | 16:38 | 11.09.10

Op 2 sept. kreeg ik ineens geld van de belastingdienst gestort. Altijd goed natuurlijk, maar normaal
gesproken ontvang je dan enkele dagen daarvoor, of uiterlijk de dag erna een specificatie van deze
afrekening. Als ondernemer is dit uiteraard ontzettend belangrijk. Inmiddels zijn we bijna 14 dagen
verder maar heb ik deze, bekende, blauwe brief nog altijd niet ontvangen terwijl de belastingdienst
deze wel heeft verstuurd. Nu heb ik geld teruggekregen, maar als je moet betalen en te laat bent dan
ben je dus de klos.
Jeronimo, Roosendaal | 16:37 | 11.09.10
Je gaat dit alleen maar meer krijgen. Mijn vriend moet nu, na meer dan 10 jaar trouwe dienst,
oprotten en plaatsmaken voor parttimers, die totaal niet gemotiveerd zijn voor het goed uitoefenen
van het beroep van postbezorger. Ze komen vaak gewoonweg niet opdagen, of houden het na een
week voor gezien. Steeds vaker zal de post te laat, of zelfs helemaal niet bezorgd worden. Slechte
zaak.
Roosje, A'dam | 16:34 | 11.09.10
ben zelf postbode en ik heb tot nu toe iedere dag braaf mijn post rondgebracht..en ja er zijn te
weinig mensen maar de postbodes die er zijn lopen alle post, en meerdere wijken per dag..ook als
het regent en hard waait!! niet iedereen wil dit werk doen en zullen er altijd mensen blijven
zeuren..vreemd dat er postbodes zijn die klagen, doe dat bij je baas en niet in de pers zodat je je
goede collega''s benadeeld..
willemjn.., hillegom | 16:22 | 11.09.10
TNT z,n eigen schuld.Vaste medewerkers, waar ze van op aan kunnen moeten eruit en dan willen
ze anderen die goedkoper zijn weer aannemen. Ja dat krijg je als je voor een duppie op de eerste
rang wil zitten!!!Net goed.
wilma, coevorden | 16:20 | 11.09.10
Het is een bedrijf in verval. Een stervende zwaan waarbij, ten koste van alles, de beurskoers op peil
moet worden gehouden. Hoe gekker kan het nog worden? Door geen waarde meer op de postzegels
te vermelden kunnen ze in hoog tempo duurder worden gemaakt. Nog meer bedrijven en
particulieren zullen hun zaken wel electronisch afhandelen. Post is een fossiel produkt. Wat de
bewoners van die wijken ervaren is straks overal praktijk.
Peer, Bergeijk | 16:18 | 11.09.10
Als TNT de postbezorgers iets meer gaat betalen dan het absolute minimum komt vanzelf weer
goed.
xinix, amsterdam | 16:12 | 11.09.10
Dit was allang te voorzien, maar ja macht en geld is belangrijker dan een goede
bedrijfsvoering.Mijn man ook postbode wordt hier ook op aangesproken/aangekeken terwijl hij er
niets aan kan doen. De hoge heren houden zich ook niet aan de afspraken met de bonden. Ik word er
kotsmisselijk van van dit haantjes gedrag. BAH
Babet, Zwolle | 16:12 | 11.09.10

Regelmatig ligt de post van de hele straat in mijn brievenbus of in die van de buren. Ik breng de
post bij de geadresseerden of dat andersom gebeurd heb ik mn twijfels. Ik heb beklag gedaan bij
TNT en de postbode: geen reactie! Mijn werkgever stuurt geen salarisstroken meer per post, deze
worden intern rondgebracht, zodat je zeker bent dat dit privé blijft. SCHANDALIG TNT!!
Postduif, Graailand | 16:05 | 11.09.10
En het word nog erger, alles wat nog schaal 1,2 en 3 heeft moeten er ook uit om vervangen te
worden door goedkopere uitzendkrachten. TNT verliest ook nog eens 40-50% van zijn goed
machinaal verwerkbare post aan de concurrenten waardoor het relatief slecht machinaal
verwerkbare deel toeneemt in de sorteermachines die bediend worden door bovengenoemde
uitzendkrachten, een totaal verlies van kwaliteit dus!
Een technische TNT-medewerker, Amsterdam | 15:59 | 11.09.10
zelf ben ik postbode in amsterdam en heb het ook mee gemaakt dat er wijken bleven liggen wel
20stuks weekin weekuit het leek wel een opslagloods op kantoor met rouwbrieven en zelfs
trombosen kaartenertussen en op vrijdag kregen wij een werk opdracht alles samen moesten
invoegen zodat je op vrijdag de post van de hele afgelopen week kon gaan wegbrengen en dan doet
TNT net of zijn neus bloed ik adviseer dan ook alles via internet tec doen
johnny boom, amsterdam | 15:57 | 11.09.10
Dit probleem ondervinden wij in Lelystad al maanden. Ook logisch als ze al hun personeel zo
behandelen. Maar probeer jij als burger nu maar aan derde te verklaren dat je geen post hebt
ontvangen! Het huidige beleid om de post door verschillende verspreiders te laten bezorgen wekt
hier in Lelystad geen vertrouwen. De poststukken die je dan krijgt komt op verschillende dagen en
tijden. Voorheen met de vertrouwde ptt-er had je daar nooit last van.
Ray, Lelystad | 15:55 | 11.09.10
Moeilijk he, om als bedrijf toe te geven dat je eigen beleid met de ontslaggolf niet deugd. Dit zijn
de gevolgen maar dat mag niet gezegd worden natuurlijk. Het is gewoon absurd dat mensen met een
fulltime contract ontslagen worden en deeltijd werkers mogen blijven. Grootste waanzin is dan de
reclame spotjes van TNT waarin ze proberen mensen te werven voor een baan bij TNT. Hoe leg je
dat uit?
Peter.J.Visser, Almere | 15:45 | 11.09.10
TNT/KPN/Ziekenhuizen en diverse andere rijksbedrijven hadden nooit in prive handen mogen
komen.Daar zijn veel politieke partijen verantwoordelijk voor.Helaas zijn veel politici er beter van
geworden beter betaalde baantjes.
c, dordt | 15:41 | 11.09.10
Wat wil je, aan de ene kant moeten er 15000 postbodes eruit, terwijl om de hoek de goedkope
krachten binnenkomen. In Rotterdam worden wijken van de zaterdag, 4 dagen later bezorgd.
Privatisering en marktwerking werk niet!!
henk, Rotterdam | 15:40 | 11.09.10

Ben uit Nuenen, Bakker en zijn medegraaiers sluizen elk jaar miljoenen naar hun eigen
bankrekening. Gek hé dat zo'n bedrijf dan naar de kloten gaat.
Pieter Post, Apeldoorn | 15:36 | 11.09.10
Even een korte berichtje voor de anti TNT-er!! Netwerk VSP is van TNT! Het is er een dochter
onderneming van. Weet waar je over praat voordat je dergelijke uitlatingen doet!
Ingrid, Emmen | 15:35 | 11.09.10
Deze reactie van een lezer is achteraf verwijderd, omdat deze in strijd was met onze huisregels.
Verwijderd, Verwijderd | 15:32 | 11.09.10
Eerst maar eens stoppen met dat irritante spotje op de radio van die mevrouw die het zat is om
achter de ramen te zitten! Dan moet TNT gewoon het personeel wat ze nu hebben in dienst houden.
Bij gebrek aan part timers
man bij tnt, Almere | 15:32 | 11.09.10
Als bedrijfjes zoals Sandd en Selectmail worden verplicht hun mensen volgens cao te betalen dan
zou er al een hoop narigheid zijn opgelost. TNT, die wel CAO heeft, wordt gedwongen te
concureren met dit soort louge bedrijfjes wat niet haalbaar is. Daarom moeten er 15000 man de ww
in en zoeken ze 15000 huisvrouwtjes die voor een hongerloon langs de deuren mogen. Stuk
goedkoper toch!
man bij tnt, Almere | 15:30 | 11.09.10
Dit dankzij de van privatiseren bezeten C D A regeringen onder Balkenende .
IJ.Plokker, Dordrecht | 15:22 | 11.09.10
verdient TNT het kroontje nog wel,ik denk het niet??
a.m.goossens, noord w hout | 15:22 | 11.09.10
Een beetje dom van je anti-fan van TNT VSP is een onderdeel van TNT. De goedkopere variant,
met name reclame bezorging wat ze heel goedkoop de jongeren willen laten doen.
postbode jansen, amsterdam | 15:16 | 11.09.10
Kan maar één ding aanraden: Doe(indien mogelijk!)alles zoveel mogelijk electronisch, niet te veel
nota's laten sturen,zoveel mogelijk auto-incasso's, geen papieren bankafschriften, correspondentie
zoveel mogelijk per mail,goede pc, maar vooral ook goede virusbeschermer. werk zo weinig
mogelijk met betaalcheques, maar doe automatische incasso, zeker bij abonnementen, je kunt bij
div. providers online rekening downloaden, al dan niet in pdf bestand, en uitprinten, bewaren in
mappen. Doe ik al jaren zo,gaat goed!
Henkie, Eindhoven | 15:16 | 11.09.10
Vandaag gepost, morgen bezorgd? Klopt helemaal niets van. Ik krijg soms dagen geen post en dan
opeens een hele stapel en gezien de data op de briefhoofden zijn ze gewoon blijven liggen. Vroeger

kreeg je voor 10 uur post, toen werd het voor 12 uur, nu moet je maar afwachten OF je je post
krijgt.
HTS, V'daal | 15:04 | 11.09.10
Dat dit eraan zou komen, weten we al jaren Niet de Rijken, maar de Sterken overleven Niet de
Minima, maar de Zwakken bezwijken De 1 z’n dood is voor de ander z’n brood Mensen….......we
leven in 2010 Toekomst Niet Toereikend Dat was vroeger ook al…… Post Terzijde Tijd
Yvon, Den Haag | 15:02 | 11.09.10
Ben blij dat de postbezorgers zich bezorgd maken. En dat post blijft liggen, is al enige tijd zo. Begin
dit jaar kreeg ik een rouwkaart pas NA de begrafenis thuis gestuurd. Terwijl het 5 dagen ervoor
verstuurd was. En een poststuk aangetekend naar het Gemeentehuis (met eigen postkamer) was
zogenaamd niet over te dragen. En toen ik verhaal haalde was men niet thuis. Dus dat doe ik dan
maar niet meer op die manier. Echt zonde van zo'n bedrijf... Het holt achteruit hier. En dat was niet
nodig. Terugdraaien graag!
Ivo, Amsterdam | 15:02 | 11.09.10
Je krijgt tegenwoordig op de meest vreemde tijden post (zelfs 's avonds laat). Mijn studerende zoon
heeft zich gemeld voor een bijbaan als postbezorger, maar er wordt niet eens gereageerd op zijn
officiele sollicitatie. Willen zeker net als de supermarkten alleen 14 en 15 jarigen....
moeder HBO student, Veenendaal | 15:02 | 11.09.10
Die hele privatisering van de post is een stomme zet geweest... Sommige bedrijven moet je niet
willen privatiseren... En wie is de pisang? Juist.... de postbezorgers en de postontvangers.
Terugdraaien als 't kan graag!
Ivo, Amsterdam | 14:59 | 11.09.10
Ik ben 4 weken postbezorger geweest bij TNT en ik kan je vertellen dat ik het nooooit meer doe.
Het verdient echt bijna niks, het is het echt niet waard om voor zo'n flut bedragje de post door weer
en wind te bezorgen. Je word gewoon een oor aangenaaid door TNT die gewoon zegt dat je een
wijk hebt van bijvoorbeeld 2 uur waar je 3 uur mee bezig bent. Maar je krijgt echt maar 2 uur
betaald tegen het minimum loon waar nog vanalles van word ingehouden. Je moet maar blij zijn
met 4.50 euro per uur.
A, Apeldoorn | 14:40 | 11.09.10
In Rotterdam Cemtrum zie ik vaak genoeg postbezorgers lopen tot 21.00 of 22.00 . Ik weet niet wat
daar nou de bedoeling van is !TNT post komt tot in de late uurtjes bij u thuis . Men zal de post wel
niet op een normale manier wegkrijgen . dus gaat men de postbezorgers maar afraggen .___Post
moet voor 17.00 bezorgd zijn volgens de service kaders Toch vreemd ,post loopt terug maar wordt
wel steeds later bezorgd .
Postbode Rotterdam, Rotterdam | 14:38 | 11.09.10
Mmm, als ik al die reactie's zo lees mag ik nog niet klagen. Krijg wel iedere dag post. Moet wel
zeggen dat ik het laatste jaar vaker post van de buren in de bus heb gehad en vice versa. Dat er wel
iets goed mis is blijkt wel uit het dat ik 2 weken terug een postbode voor mijn deur trof die aan mij

vroeg waar een bepaalde straat was.... Bleek een kilometer uit de buurt. Heb hem maar een Google
maps printje meegegeven.
Ruudje, Rijswijk | 14:37 | 11.09.10
Ik moet 'onze' regeringen feliciteren met hun vooruitziende blik en inzicht aangaande het heilig
verklaring van de privatisering. Sinds die tijd is de grote chaos die er al was gegroeid tot in het
ongelofelijke. De graaicultuur neemt moreel en sociaaal gezien ontoelaatbare afmetingen aan en
Den Haag blijft deze schaamteloze nationale, criminele schande stimuleren, dát lieve Nederlanders
zijn 'onze' door u gekozen leiders.Den Haag? Slaapt!
Frêre., Huizen. | 14:34 | 11.09.10
Inderdaad wat een pokkebende daar!!! Trouwkaartjes keurig op tijd verzonden en 80% kwam niet
eens aan!! Bel je, krijg je rotsmoezen en word je afgewimpeld met zo'n idiote pen waar TNT op
staat,als excuus. Maar ik heb mooi een schadepost opgelopen (meer kaarten bijbesteld+postzegels!)
en een heel wat minder leuk begin van de voorpret! Kennis van ons heeft een rouwkaart gezonden;
ook die kwam nooit aan! Schande!
Anti TNT, NL is een zooi in alles! | 14:30 | 11.09.10
Waar maakt iedereen zich zo druk om, we hebben toch email?
bakker, beek en donk | 14:26 | 11.09.10
Hier in de Gem. Velsen (=IJmuiden) is het ook niet anders. De ene keer zie je de besteller rond
12:00 de andere keer rond de klok van 16:00. Tijdens de WK-wedstrijden was het helemaal 'n ramp.
'n Mooie test is: Stuur maar eens 'n ge-frankeerde brief naar jezelf.
Richard, Velsen-Zuid, Postcode 1972 | 14:24 | 11.09.10
TNT kan het niet ontkennen, hier in Zeeland is het ook een drama. Je mist post en als je post krijgt
is het van een paar straten verder. Als je een klacht indient doen ze net of hun neus bloed. Is het niet
mogenlijk dat iedereen het via SAND gaat versturen, dan zijn we van het probleem af.
Andre, Zeeland | 14:21 | 11.09.10
Naar mijn mening liegt TNT over de percentages die binnen een termijn van 1 dag worden bezorgd.
Ik verstuur niet veel post, maar van bijvoorbeeld de verjaardagskaarten die ik verstuur is er vrijwel
geen enkele die de volgende dag bezorgd wordt. En dan gaat het meestal nog om streekpost.
Marcel, Den Haag | 14:20 | 11.09.10
Ja de ingehuurde uitzendkrachten die post bezorgen kunnen nauwelijks Nederlands schrijven en
lezen! Dus post word er maar in gegooid want ja mee terugnemen kan niet! De vaste medewerkers
die er nu nog lopen worden dagelijks door mensen hierover aangesproken en zij kunnen er ook niets
aan doen! Laat ze maar eerst eens al die managers eruit gooien dan blijft er geld over om fatsoenlijk
personeel in te huren. Die wel gemotiveerd zijn om de post op en juiste manier te bezorgen.
Reclame levert geld op,wel op tijd bezorgt!
Tina, Zuid Holland | 14:20 | 11.09.10

Privatiseren is een drama, ik mis al tijden allerlei post , als je hierover belt krijg je een vriendelijk
persoon aan de lijn die beterschap belooft, maar uiteindelijk blijft het slecht. D.i. centrum
Amsterdam, met heel veel bedrijven, dus niet ergens in een buitenwijk.
Mike, Amsterdam | 14:18 | 11.09.10
Sinds de reorganisatie is het bij ons in ons dorp met de postbezorging ook een zooitje. Daarvoor
nooit problemen geweest. Er is een groot tekort aan bezorgers. Gisteren maar weer gebeld met de
klachtenservice en ze zeiden dat ze er iets aan gingen doen. Eerst zien en dan geloven.
Rianne, Den Hoorn(zh) | 14:16 | 11.09.10
Ligt niet aan TNT , maar aan liberalisatie. TNT moet 6 dagen bezorgen , andere bedrijven 2 dagen.
Ongelijke concurrentiestrijd ! Mensen willen kwaliteit voor weinig. Zelf willen ze wel veel
verdienen. Iets klopt er dan niet.
mb, nz | 14:15 | 11.09.10
Dit gebeurt ook in Gorinchem (lingewijk), mijn post word regelmatig elders bezorgd. Mijn hele
prive leven ligt elders op straat. En als ik dan een klacht indien krijg je een automatisch bericht, met
een anwoord dat ze je bedanken voor de klacht maar helaas is mijn post niet traceerbaar. En daar
kan ik het dan mee doen. Ik lig in een scheiding en mijn uitspraak van de rechtbank is ook elders
bezorgd, zo ook regelmatig brieven van mn advocaat worden niet bezorgd. EN klachten indienen
heeft totaal geen nut.
Bri, Holland | 14:13 | 11.09.10
Ik heb kerstpost gesorteerd op het sorteercentrum Rotterdam. De controle van medewerkers of ze
poststukken bij zich hebben is een lachertje. Er word zoveel gejat. En als je het zegt doet diegene er
niets mee! Ja, zit meerdere dagen per week zonder post. Of de post is te laat. En ik woon echt in de
randstad. Op zaterdagavond word de brievenbus niet meer geleegd! De managers en andere bobo´s
zijn belangrijk en hun bonussen. Verder de rest is niets belangrijk voor TNT!
Geertje, Wildersland | 14:13 | 11.09.10
Ik wacht al ruim 2 maanden op babykleding die ik besteld heb, maar hoor helemaal niks als ik
navraag doe. Zelfs geen excuses!!
david, almere | 14:12 | 11.09.10
Dit is precies wat rechts wil. Alles draait om de poen. Privatiseren, uitmergelen, het minimum aan
prestatie voor zoveel mogelijk geld. Kwaliteit is onbelangrijk. Als de dikkedeuren hun buik maar
rond krijgen. En als het aan de PVV/VVD/CDA ligt, wordt alles nog een graadje erger.
Koos, Westerbork | 14:12 | 11.09.10
TNT zou z'n licentie moeten verliezen als postbezorger. Ze hebben geen flaauw benul van
klantenservice. Alweer het zoveelste bewijs dat privatisering NIET werkt! Activiteiten in het
landsbelang zouden nooit geprivatiseerd mogen worden. Mogelijk kan een toekomstig Kabinet deze
gang van zaken alsnog terugdraaien.
Burger, Den Haag | 14:10 | 11.09.10

Vandaag wederom verkeerd geadresseerde post in de brievenbus. Hond uitlaten en maar weer even
opnieuw in de bus. Zo houden we elkaar lekker aan het werk.
Rob, Monnickendam | 14:09 | 11.09.10
Dit is nu het gevolg van de marktwerkingsdrang van VVD en CDA, lekker blijven hopen op een
rechts kabinet. De rijken rijker de armen armer. Let op wie dadelijk het meeste heeft ingeleverd van
zijn verkiezingsbeloftes. De PVV. op meerdere dossiers is dit al zichtbaar aan het worden.
Realist, Rotterdam | 14:06 | 11.09.10
Het is toch te triest voor woorden, dat een ooit goed gerendeerd postbedrijf P.T.T zijnde zonodig
geprivatiseerd moest worden.Nu zijn vele bedrijven belast met postbezorging o.i.d.met een kwaliteit
van 0 die dagelijks op wisselende tijdstippen de post bezorgen. Wat voorop staat is het
"Zeemeeuwmanagement" wat moet resulteren in winstcijfers en goede resultaten. Nou bullshit
allemaal. Laat e.e.a. weer in overheidshanden komen. Waarvan akte.
Zeemeeuw, Den Haag | 14:03 | 11.09.10
Nederland wordt een derde wereld land.Flink veel buitenlanders Nederlandse bedrijven over laten
nemen.Overheid gooi nog meer in de uitverkoop.Zakken we helemaal af.
Henk de Vries, Den Helder | 14:02 | 11.09.10
In Nederweert- Weert wordt op maandag al bijna een jaar geen post bezorgt. De uitbesteding is een
ramp. Krijg ook vaak verkeerde postvan buren of van straten verder. Die breng ik dan wel naar hun
toe. Maar dit hoort zo niet.
Piet, Weert | 14:02 | 11.09.10
Klopt, ik kreeg 4 weken na verzending een stapel post. Waar het vandaan kwam is voor mij nu nog
een raadsel. Blijven staan op het bestelkantoor of verkeerd bezorgd. Doet er verder niet toe.
Kwaliteit TNT holt achteruit.
A. B., H. | 14:01 | 11.09.10
Prachtig nieuws! Zullen we alles maar privatiseren?
M. Bults, Den Haag | 14:00 | 11.09.10
Wen er maar aan, word alleen maar erger. Heb van vaste postbodes gehoord, dat er veel vaker
wijken van zaterdag blijven en staan en pas in de loop van de week bezorgd worden. Dus dit is de
toekomst van de tnt.
aukje, Kampen | 14:00 | 11.09.10

Het hele bedrijf TNT gaat naar de `piep` Dit dankzij de arrogante zakkenvullers in de top. Het is dat
de mensen nog geen post kunnen aanleveren bij de concurrent anders haalde TNT het einde van het
jaar al niet. Zien ze nu nog niet in dat de ouderwetse`postbode beter is dan de voor een fooi
ingehuurde nieuwe bezorgers.
Peter van Tilburg, Steenbergen | 13:59 | 11.09.10

Het ligt zeker aan de zwaarte bij de top van TNT.
aXs, Breda | 13:58 | 11.09.10
Heerlijk dat mis-management bij TNT Post. Ik vraag me af hoeveel bonus ze hiervoor gaan
opstrijken... De hele privatisering van de postmarkt loopt duidelijk uit in een groot drama. Bedankt
Den Haag!
Tedje, Rotterdam | 13:57 | 11.09.10
Ha dat dacht ik al ik moet regelmatig mijn post in een andere straat ophalen ook kwam mijn dochter
met een bankafschrift aanbellen, lag op straat! (buren lachen)< lijkt mij een juiste motivatie om de
directie een waanzinnige bonus te geven, of minimaal een groot bedrag in hun pensioenafspraken te
storten, het zal wel beide worden.
Eco-noom, Groningen | 13:54 | 11.09.10
En weer zien we waar de markt werking van rechts toe leid. En met het komende kabinet Bruin
wordt dit nog vele malen erger. Jammer, maar er hebben een hoop mensen gestemd op die
galbakken. En de mensen die zo slim waren dat niet te doen mogen de komende tijd niet meer
meedoen. De vrijheid van Rechts is de onvrijheid van meer dan 49 % van ons volk. Maar wij
komen terug.
Henk, Mokum | 13:54 | 11.09.10
Ik zeg al de hele tijd: TNT moet failliet verklaard worden. Netwerk VSP is nu hot en die zou het zo
over kunnen nemen van TNT, want die houden aan de afspraken en grijpen in wanneer het nodig is.
Evenals alle andere kleinere bedrijfjes. Die doen het veel beter dan TNT.
anti-fan van TNT, hfddrp | 13:52 | 11.09.10
TNT post zijn boeven. Ik heb 7 dagen geleden sieraden besteld en zijn al 6 dagen onderweg. Tot op
de dag van vandaag heb ik niets ontvangen maar wel heb bewijs dat het 7 dagen geleden is
verstuurd. TNT post vandaag gebeld en schuift na het noemen van allerlei achterlijke regeltjes die
op hun site het probleem in jou schoenen. Volgens TNT post moet je al de regels die er zijn over het
versturen van briefpost weten voordat je wat verstuurd. Wel verdienen aan de postzegels maar niet
de post leveren. TNT post ga je schamen
Verdrietig, Rotterdam | 13:50 | 11.09.10
Ik heb er 40 jaar gewerkt, en ook ik ben blij dat ik bij TNT weg ben! Wat een zooitje daar zo.
Pieter, Flevoland | 13:49 | 11.09.10
Ik kan ook beamen dat het niet altijd goed gaat daar. Ik heb veel post van anderen gehad in mijn
brievenbus gehad. En vanaf 1 januari gaan we dan ook nog eens meer betalen voor een slechtere
bezorging van onze post. Dus het gaat ons meer kosten en we krijgen ervoor terug een slechtere
service en postbodes die niet meer gemotiveerd zijn. Want de baantjes die TNT post aanbiedt zijn
hooguit 20 uur per week en daar kan een alleenstaande niet van leven. Geweldig toch die
privatisering van onze post.
David, Middelburg | 13:49 | 11.09.10

vroeger was er vrijwel nooit problemen .toen was het van de staat. sinds het geprivatiseert is, gaat er
vanalles mis. ook met andere instellingen.al die bestuursvoorzitters weten gewoon niet wat er op de
werkvloer gebeurd.alleen vergaderingen hier vergaderingen daar en zakken vullen.
hurmie, cuyk | 13:48 | 11.09.10
nemen ze toch polen in dienst die doen het voor de helftvan de loonkosten moeten ze wel kunnen
lezen
wilfried, wageningen | 13:46 | 11.09.10
De post moest zonodig geprivatiseerd worden, net zoals de telefoon, het gas, het water, de
electriciteit, de gezondheidszorg en nog een heleboel bedrijven die vroeger nutsbedrijven werden
genoemd. Je ziet wat ervan terecht is gekomen: chaos, dienstverlening van niks,duur en aan de top
zakkenvullers die de chaos maar niet kunnen beteugelen.
Van Binsberegen, Leien | 13:42 | 11.09.10
Deze kwaliteitsmetingen zijn niet betrouwbaar. Ze gaan uit van een gemiddelde overkomstduur en
het gebruik van het woord 'gemiddelde' maakt dat TNT heel veel mogelijkheden heeft om slechte
overkomstduren te maskeren. Dus ik verwacht niet dat het kwaliteitspercentage volgend jaar veel
lager is
richard, den haag | 13:41 | 11.09.10
ik kreeg laatst post met rekeningen van mijn school opgespaard inclusief aanmaningen van een half
jaar terug (onder tussen had ik de incasso op me dak) met een excuus brief van TNT dat de post
zoek geraakt was wat een waardeloos bedrijf is het
maikel, amsterdam | 13:40 | 11.09.10
Naar mijn idee wordt het bezorgen van reclamefolders belangrijker gevonden want die ontvang ik
wel regelmatig. Of dat nu door de postbode voor TNT gedaan wordt of dat het een bijbaantje van de
postbode is dat weet ik niet.
Floor, Rotterdam | 13:35 | 11.09.10
dat gebeurt ook in utrecht
post, utrecht | 13:29 | 11.09.10
het is allang bekend dat ook in Amsterdam er vele wijken blijven liggen op de diverse kantoren ,ook
de aangetekenden!De Bonden weten het ook! Het is oud nieuws. een postbode
jansen, amsterdam | 13:26 | 11.09.10
Goh niks nieuws dit bericht,in IJmuiden is dit al 2jaar zo (als het al niet langer is.) kwaliteit is niet
meer belangrijk vroeger kon je de deur niet uit(om je wijk weg te brengen)als je die ene brief
vergeten was, alles meenemen en terecht natuurlijk.Heb gehoord van ex-collega`s(die enkele die er
nog werkt)dat er soms 20 wijken blijven staan en niet alleen maandag`s.jammer hoor heb er altijd
met veel plezier gewerkt.
rob ex-postbode, ijmuiden | 13:25 | 11.09.10

Ook bij ons op kantoor blijven "lopen"liggen, inclusief rouwkaarten en trombosebriefjes. En het
interesseert de leiding geen ene moer. De vaste medewerkers worden nog steeds weg getreiterd of
gestimuleerd om ergens anders te gaan werken. Postbezorgers die niet op komen dagen omdat het
slecht weer is of verkouden zijn. Het bedrijf gaat naar de haaien. Jammer.
Pjotr, Den Haag | 13:23 | 11.09.10
Al twee keer kreeg ik post van een ander. Huisnummer goed straat en postcode verkeerd. Lang leve
TNT....Uit fatsoen loop ik dan naar de brievenbus om het retour te zenden.Gratis...
d.r., amsterdam | 13:21 | 11.09.10
ik heb er 31 jaar gewerk ben blij dat ik er weg ben maar had niet mogen gebeuren regering bedankt
PRIVATISERING
ron, som | 13:16 | 11.09.10
Zit ook al 2weken te wachten op een pakketje.
Eppo Bos, Veendam | 13:14 | 11.09.10
Ben zelf postbode en hebt ook meegemaakt op maandag dat er een wijk bleef liggen. Verder is er
door OptiVo (de naam voor de reorganisatie) heel veel stress binnen het personeel. De werkdruk is
zeer druk en mensen proberen alleen hierdoor al bij TNT weg te komen. Postbodes komen gesloopt
thuis na het werk. Veel bodes zitten overspannen thuis . En er zullen er nog velen volgen. Lang
leven het geliberaliseerde TNT met al die graaiers in de top, de hebzucht regeert.
Postbode, Maarssen | 13:13 | 11.09.10
Lekker he die marktwerking . Nog heel erg bedankt er voor .
Klaas, Den Haag | 13:13 | 11.09.10
het klopt dat de post een paar dagen later nu is, mijn vriendin werkt bij tnt voor een paar jaar en ze
ziet nu ook de kwaliteit dalen van de tegenwoordige postbezorgers. de bezorgers kunnen er helaas
niets aan doen, ze loopt nu al 3 wijken en is daarmee een hele dag in de weer. terwijl 1 of 2 wijken
normaal is. de laatste week zijn er een aantal bezorgers weggegaan en een paar hebben de zak
gekregen. geen wonder dat de post later is. bedankt tnt voor de reorganisatie van uw bedrijf om
maar weer meer winst te maken!!
robbie, spijkenisse | 13:12 | 11.09.10
Leve de privatisering. Met dank aan Brussel.
p.precies, den haag | 13:12 | 11.09.10
TNT bezorgd niet alleen vaak NIET maar nog veel vaker FOUTIEF. De helft van de tijd , waneer er
WEL post in mijn brievenbus ligt, is het FOUT bezorgd. Moet op een heel ander adres bezorgd
worden. dan kan ik dus ( ik ben GEEN postbezorger ) zelf de post gaan bezorgen op het juiste adres
! Een keertje vind ik dit niet erg, maar dit gebeurd een paar keer per week !
privé postbode, Deventer | 13:11 | 11.09.10

We hebben enkele weken geleden rouwpost laten bezorgen door TNT post. Verschillende mensen
hebben de rouwpost pas gekregen na de crematie van de overledene. Dat was 5 dagen na het
aanleveren van de post in speciale zakken voor rouwpost. We hebben erover geklaagd, maar ze
onderzoeken het niet eens, kun je nagaan...
Jack, Maastricht | 13:10 | 11.09.10
Het moet toch niet gekker worden,wij moeten regelmatig aan de buren vragen of zij de voor ons
belangerijke post (afschriften..ed) hebben ontvangen.Veel partimers i.p.van de vaste bestellers.
gezond verstand, Lobith | 13:09 | 11.09.10
met het ontslaan van de vaste krachten,meestal oudere postbodes, verlies je ook een stuk
kwaliteit,en het is jammer dat deze mensen eruitvliegen die toch hun stempel op het bedrijf hebben
gedrukt en die het ook niet kunnen verkroppen dat de leiding zo met mensen omgaat en goedkopere
mensen aanneemt die het voor een hongerloontje straks moeten doen
RKK, Friesland | 13:09 | 11.09.10
Leve de privatisering en schaalvergroting. Extra managementlagen met vette bonussen.
Woekerende overheadkosten en burocratie. Vrije marktwerking zonder toezicht. Vechtende Politici
terwijl de samenleving verbrokkelt en afglijdt, ik vertrouw enkel nog een integer politicus zoals
Rouvoet. Logisch dat politiek haantjesgedrag alle ruimte geeft aan Wilders, want welke andere keus
heeft de doorsnee burger nog. Ga fatsoenlijk regeren.
Louis, Venray | 13:02 | 11.09.10
Wat me opvalt is dat veel mensen graag negatief zijn over een bedrijf dat jaren gedwongen
geprivatiseerd is en door marktomstandigheden en overheidsbeleid gedwongen is stappen te nemen
om de belangen van het bedrijf veilig te stellen. Als er niks gebeurd gaat TNT simpelweg failliet.
De huidige reorganisatie houdt in verhouding tot andere reorganisaties zeer goed het belang van
degenen die overtollig zijn in het oog.
Ben, Nuenen | 13:02 | 11.09.10
nog even en dan werk ik er ook niet meer personeel beleid pffffff,laag loon en hard werken door
weer en vind ,huis aan huis ,en nog minuten van je wijk afnemen ,sorry ze willen huisvrouwen
,moeten ze vooral korten in de looptijd ,ga toch geen 3 uur lopen terwijl je voor 2.30 uur betaald
krijg ,du ik ben blij dat ik daar bijna weg ben
annie, friesland | 12:58 | 11.09.10
Privatisering was toch het toverwoord. Nou alles wat is geprivatiseerd is of duurder of slechter
geworden. Daag me maar uit met te melden waar dit niet het geval is. Schandalig 10.000 man
ontslaan en dan zeggen dat er personeels gebrek is !!!
E, Mail | 12:58 | 11.09.10
it is niet alleen in A'dam het geval hoor. Ook ij Eindhoven maak ik het zelf regelmatig mee dat men
zegt mij iets gestuurd te hebben maar nooit iets ontvangen. Klachten indienen bij TNT heeft geen
zin want dan gaat er een procedure lopen die niet te volgen is en je dus nooit meer iets hoort.
Ad, Eindhoven | 12:56 | 11.09.10

Het verbaast mij niks, dit komt tegenwoordig overal voor. En dan mensen 3 dagen schorsen omdat
ze één brief hebben overgehouden, omdat ze niet bekent zijn in bepaalde wijken. Bah, ben blij dat
ik iets anders heb gevonden. Ik wens al mijn oude collega's heel veel sterkte veder.
ex-postbode, Groningen | 12:56 | 11.09.10
De kwaliteit van de postbezorging is door TNT Post gesloopt. Lang leve de privatisering. Je mag
tegenwoordig in het centrum van Amsterdam blij zijn als je post om 17.00 uur eindelijk binnen is.
Dat ligt niet aan de postbodes, maar aan het aantal dat TNT Post hiervoor inzet. Oude vertrouwde
postbodes zijn weggesaneerd en vervangen door flexwerkers die enorme ladingen post moeten
verwerken. Gevolg: late bezorging, verkeerde bezorging en regelmatig post die nooit meer
aankomt. Briljante zet die privatisering!
Sander, Amsterdam | 12:55 | 11.09.10
Ik zou zeggen: nog meer marktwerking (model VVD). Dan wordt de puinhoop nog groter en krijgt
u straks voor meer geld nog minder waar. Kunnen we vervolgens via de achterdeur weer gaan
zeuren over de hoge bonussen van de top. We spannen in Nl het paard achter de wagen
jansen, weert | 12:54 | 11.09.10
Het is een schande wat vroeger een staatsbedrijf was men liep in een herkenbaar uniform het
contact met de klanten was er optimaal, ik heb zelf de goede ouwe tijd meegemaakt. Waarom al die
veranderingen ? Vandaag of morgen kan je zelf je post gaan ophalen anders krijg je het niet.
Hans, Amsterdam | 12:52 | 11.09.10
Dat hebben we nu aan die Link(s)e rakkers te danken die zonodig allles willen privatiseren, geef nu
Wilders een kans om dit weer terug te draaien.
pvv,er, Amsterdam | 12:52 | 11.09.10
Al die grote bedrijven en multinationals dar heb je niets aan. Wel de postzegel duurder maken maar
geen service. Klanten zijn niets meer waard.
Bert, Zaandam | 12:52 | 11.09.10
TNT is het beste bedrijf. Dit verhaal is pure onzin.
Robje, Maastricht | 12:52 | 11.09.10
klopt! ik heb een kaartje naar mijn ouders gestuurd,vanuit turkeie. en hij is nog steeds niet
aangekomen! allemaal de schuld van TNT!!!
martijn, hengelo | 12:51 | 11.09.10
Heb al voor de 4e keer een klacht ingediend vanwege het niet bezorgen van een brief, tv-gids en
wacht al meer dan een jaar op een verzonden en betaald boek. TNT ..... wat moet je ermee?
lin, hoofddorp | 12:51 | 11.09.10

Daty wordt nog wel erger. Is ook het gevolg van marktwerking, die men heeft ingevoerd. Hoeveel
post gaat er verloren ? Hoe betrouwbaar is de POST nog ? Wat moet je doen als je straks te laat post
krijgt iz. overlijden / ziekenhuis afspraken / oproepen om naar de rechter te komen ? enz. enz. De
OVERHEID moet eens beginnen om alle overheidstaken van vroeger terug te halen om algehele
chaos te voorkomen !!!!
D , Rijswijk | 12:49 | 11.09.10
De privatisering van het openbaar vervoer, de post en gezondheidszorg is een absolute ramp en
dient door een volgend Kabinet te worden teruggedraaid. Om hier alleen de VVD vernatwoordelijk
voor te houden gaat echter te ver, want de Kamer ging akkoord!!
Alex, Rotterdam | 12:49 | 11.09.10
Het gebeurd niet alleen in steden ook in dorpen
Anoniem, Valkenburg | 12:49 | 11.09.10
Goed he ,die privatisering.
Roland, Venlo | 12:48 | 11.09.10
Het is een zooitje daar. Je krijgt de bank afschriften van je buren. Toch leuk om te weten hoe rijk je
buurman is? NOT!!!!
Linda, NL | 12:48 | 11.09.10
Het kan nog erger: regelmatig post van de buren of post uit andere straten in mijn brievenbus. Dat
gebeurt zelfs met brieven waarop persoonlijk staat (salarisstroken e.d.). Wat gebeurt er dan met
mijn persoonlijke post, vraag ik me af.
Mary, Hoek van Holland | 12:46 | 11.09.10
Arrogante houding van TPG post ik krijg al weken niet of te laat post maar bellen en klagen heeft
geen zin, ze noteren botweg niet eens je postcode. En dat terwijl er gemiddeld zo'n 2000
poststukken per dag zoek raken!!! Marktwerking dwingt ze tot een klantgerichte houding
victor Baarn , Zeist | 12:46 | 11.09.10
Dat is toch dood normaal ? Het is het resultaat van het afschuiven door de regerings partijen van de
verantwoording die het normaal moest handhaven voor nuts bedrijven, waaronder de Post mede in
eerste instantie diende te vallen. We zien het in alle buurlanden rondom ons: verhoogde kosten door
rijk wordende aandeelhouders en verminderd dienstbetoon. Hoera voor de vooruitziendheid van de
toenmalige politieke partijen aan de macht... Pure blindheid die ons regeerde!
Anne, Barneveld | 12:44 | 11.09.10
De bezorgers van Sand en Selektmail krijgen de post die ze moeten bezorgen gewoon voor de deur
gelegd, of ze thuis zijn of niet, of het regent of niet. Dat doet de kwaliteit denk ik ook weinig goed.
Om hier alleen TNT aan te vallen is dus niet eerlijk. De actie die ze moeten nemen is veroorzaakt

door de overheid en door de afname van post. Daarnaast zijn de bronnen van dit artikel slecht
verifieerbaar. Tendentieus verhaal vind ik.
Ron , Son en Breugel | 12:43 | 11.09.10
hier wordt soms 3xper dag post bezorgd,dan wel door verschillende bedrijven,de 1 bezorgd alleen
dit,de andere dat,er zijn werkende vrouwen die in vrije tijd s avonds bezorgen,enz.dat heb je nou
van de privatisering,= meestal geen verbetering,ik wordt gek van 3xdgs post,zit je met spoed ergens
op te wachten,zit het niet bij 1e post,ga je bellen,komt het 1u later met ander bedrijf,bij wie moet je
zijn voor klachten,wie bezorgd wat?
burger, rotterdam | 12:42 | 11.09.10
De verhalen komen van postbodes die ageren tegen hun dreigende ontslag. Het lijkt me verstandig
dit soort berichten eerst maar eens onafhankelijk te verifieren.
jos, Tilburg | 12:42 | 11.09.10
Ja ik ben het met de postbode,s eens.Er wordt door die zaterdag hulpen niet eens gekeken naar het
huisnummer en straat.De rouwkaarten komen ook niet altijd in de bus.Ik vind dit een slecht teken
voor de nederlandse post.Dan hoef ik ook geen post meer uit of naar het buitenland te sturen. Gr
van R.v.G te D
R.v.G, Diemen | 12:41 | 11.09.10
Wat ben ik blij dat ik op tijd ben weggegaan na 28 jaar postbode te zijn geweest. TNT is een
zinkend schip. Ben blij dat ik er weg ben
Ruud ex postbode, Amsterdam | 12:40 | 11.09.10
Klopt. In Hilversum komt de post ook erg vaak te laat of niet. Tijdschriften worden regelmatig niet
bezorgd.
Roos, Hilversum | 12:40 | 11.09.10
waar ik woon komt de post die ik normaliter vrijdags zou krijgen pas de week daarop dinsdags of
woensdag en klagen bij tnt werkt totaal niet voordeel is wel dat verkeers boetes ( snelheid) ook
gewoon de bak in kunnen want niemand kan bewijzen dat je ze ontvangen hebt.
henk, amersfoort | 12:38 | 11.09.10
Je moet maar op je lijstje van de trombose dienst zitten te wachten!
Berend, Groningen | 12:36 | 11.09.10
Klopt als een bus, ook hier in Ypenburg is het vaak lang wachten op "oude" post !? Sure we can is
de kostenverslindende logo, of zou eric engerd het voor niks doen? In ieder geval het is werkelijk te
triest voor woorden hoe dit bedrijf zichzelf naar de kloten heeft geholpen en nog meer hoe zij,
volgens verhalen van een collega op de werkvloer, met de eigen medewerkers omgaat.
spaans, Den Haag | 12:35 | 11.09.10

Een bedrijf zonder directie blijft functioneren maar een bedrijf zonder werknemers niet!!!
salmantino, aerdenhout | 12:32 | 11.09.10
Probeer de laatste dagen maar eens postzegels te kopen! Zijn ook niet meer voorradig. TNT
SCHANDE
tnt veel te duur, service is bout | 12:29 | 11.09.10
Zie hier een zoveelste gevolg van rechts beleid ! Niet voor niets noemt men het ook wel 'neoliberaal casinokapitalisme'. Wie daarop stemt - en niet steenrijk is - gaat een toekomst zonder enige
arbeids-zekerheid tegemoet, dus nooit een hypotheek, een auto-financiering of, nog belangrijker,
een studie voor kinderen en voldoende personeel in de gezondsheidszorg
w.j., amsterdam | 12:25 | 11.09.10
Naast het ontvangen van geen post, ontvang ik ook regelmatig post van andere adressen. Ik woon
aan het eind van de straat en waarschijnlijk ook aan het eind van de ronde van de postbode. Het valt
me op dat de postbodes van erg laag niveau zijn en ik denk dat tnt subsidies krijgt van de overheid
om deze mensen aan het werk te zetten. Dus als ze meer personeel moeten aannemen zal de
kwaliteit steeds verder dalen.
RS, Breda | 12:24 | 11.09.10
Om nog maar ter zwijgen over de post naar het buitenland. Komt regelmatig voor dat post er 2 a 3
manden over doet,terwijl voorheen het 3 weken was. En als er geen priority betaald wordt,komt de
post helemaal niet aan.
dennis, Costa Azul | 12:20 | 11.09.10
Hele wijken zonder post! Sluit naadloos aan bij het vertraagd bezorgen, zoals bv. bieven die
volgens de datering een week later worden bezorgd. En dan heb ik het nog niet over de vele foute
bestellingen. Consumentenbond doe weer eens een test!
Paul, Utrecht | 12:20 | 11.09.10
Ik zit 3 maal per week zonder post! En de dame die het brengt doet haar best maar word gedwongen
door TNT om zich aan te passen. De bezorgster vertelde dat reclamefolders bij TNT meer prioriteit
hebben als de gewone post want dat levert geen geld op volgens TNT! En er moeten er nog veel
meer uit dan de nu 11.000 werknemers. Over 5 jaar bestaat TNT niet meer. Red TNT! Het moet
weer een staatsbedrijf worden!
Pammie, Andersonland | 12:18 | 11.09.10
natuurlijk kan dit niet. Echter TNT kan niet op tegen de oneerlijke concurrentie van SelectMail en
Sandd. In deze tijd van digitalisering en automatisering is het toch heel logisch dat de postbode nog
maar 3x in de week langskomt. Hoeveel post wordt er nu nog verstuurd?
ex postbode, ... | 12:18 | 11.09.10

Bij mij kwam vandaag een oudere heer mijn pakje brengen. Ze nemen dus veel ouderen in dienst,
besparen ze ook weer op.
Marjan, den haag | 12:17 | 11.09.10
Wij hadden nooit problemen met de postbezorging maar sinds dat de vaste krachten weg zijn
kunnen wij zeer regelmatig de verkeerd bezorgde post in de straat gaan bezorgen. Ook komen er
bankafschriften bij derden terecht. Zeer kwalijke zaak. Dit bedoeld de VVD zeker met privatisering.
Petra, N. | 12:17 | 11.09.10
Ook hier in Hoogezand-Sappemeer krijgen wij op de maandag vaak geen post, en op de dinsdag een
hele stapel.. Mijn dochtertje was op een maandag jarig, ik wist dat familieleden tijdig een kaartje
hadden gestuurd, maar ze kreeg haar 5 verjaardagskaarten allemaal op de dinsdag.. Erg sneu zoiets.
a, s | 12:16 | 11.09.10
Tegenwoordig worden bedrijven niet bestuurd door mensen met sociale kwaliteiten,maar door
boekhouders,alles draait om de cijfertjes.Mensen die door de werkdruk een burn out of ziekte
oplopen worden afgeserveerd.Je bent nog minder als je personeel nummer, het wordt tijd dat het tij
gaat keren anders zie ik het voor de toekomst zeer somber in.Het is niet voor niks dat 80% van de
werknemers totaal gedemotiveerd naar het werk gaat.
leo, limmen | 12:13 | 11.09.10
Ik heb meerdere keren gehad, dat post niet aankwam, zelfs pakketten terwijl op track & trace stond
dat mijn pakket was afgeleverd.
Antje, Scheveningen | 12:13 | 11.09.10
Raar ???? de regering zou moeten ingrijpen omdat TNT aan een aantal voorwaarden moet voldoen
die zij ooit met de privatisering van het postbedrijf hebben afgesproken maar dat nu niet meer na
kunnen komen. De kwaliteit is het niet meer wat ooit geweest was misschien moeten ze maar wat in
de top gaan snijden wat minder top salarissen bovenin.
Mario, Amstelveen | 12:11 | 11.09.10
28jaar daar gewerkt (sinds 3 jaar werkzaam ergens anders), eed afgelegen en al, vanwege geheim
houding. Als je ook maar een brief liet liggen had je al gelazer en nu, hele wijken blijven er staan.
Leuk als je als oude kracht (omdat je te duur bent) weggetreiterd wordt bij dat bedrijf en je nu dit
leest (geen beter vermaak dan leedvermaak). Succes met het werken met goedkope krachten.
Nico, Noordwijkerhout | 12:11 | 11.09.10
Als is meegedaan aan een onderzoek van TNT post, mede omdat onze post heel dikwijls fout
ging/gaat. Ook toen gingen hun testbrieven redelijk vaak fout. Tot op heden is daar nog geen
verandering ingekomen en heel vaak komt onze post dan ook niet aan (waar het wel blijft is ons een
raadsel). Met alle gevolgen van dien.
lois, vld | 12:09 | 11.09.10

Het punt is dat TNT zich daar niets van aan trekt! Ze denken dat de mensen er vanzelf wel aan
wennen en dit gaat gewoon door. Het signaal wordt afgegeven door de postbode, niet door de
leiding, dat zegt genoeg.
Overcompleet, Verklaard | 12:08 | 11.09.10
Ach hier wordt alles gewoon maar in een brievenbus gestopt, het liefst de foute. Ik krijg soms wel
tot 5 verschillende adressen in mijn bus, niet van mensen uit mijn straat, soms zelfs niet uit dezelfde
woonplaats, pakken post op straat, post wat gewoon nooit aankomt. Lang leve de TNT ! En ook
hier soms gewoon een week geen post, je zou er bijna aan gewend raken. En als je een klacht
indient kunnen ze het zich nooit indenken bij TNT...
Frans, Alphen aan den Rijn | 12:07 | 11.09.10
Bedrijven als TNT staren zich graag blind op cijfers waaruit blijkt hoe goed ze presteren (i.c. 96 tot
97% voor TNT). Hoe die cijfers tot stand komen en hoe actueel ze zijn, is meestal ondergeschikt.
Bovendien: 3 tot 4% niet of te laat bezorgde post gaat over veel poststukken, en als er aanwijzingen
zijn dat dit percentage de laatste tijd behoorlijk is gestegen, zou dat reden moeten zijn om de
huidige stand eens te meten.
RJD, Amsterdam | 12:06 | 11.09.10
personeelstekort??? Hoe zit het met mensen die nu ontslagen worden? En anders bij de sociale
dienst zijn duizenden "vrijwilligers"
bellekke, roermond | 12:04 | 11.09.10
Met dank aan de privatisering VVD. Moet je geen andere boeken gaan lezen Mark. Die met al dat
gejubel over het vrij laten van de markt die je nu op je nachtkastje hebt liggen zijn danig voorbij
gestreefd
sammie, amsterdammie | 12:00 | 11.09.10
wij wonen in het Westland en daar komt het ook regelmatig voor de de bode gewoon even twee
dagen niet komt en dat je dan veel eerder verzonden post later binnen krijgt. klopt niets van. mzzl
westland, westland | 11:56 | 11.09.10
Gaat het toevallig om derdewereldwijken?
Niek, Utrecht | 11:55 | 11.09.10

