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TNT dreigt woordvoerder Actiecomité met ontslag
Reactie van diens collega's:
Stopt Rob van der Post als woordvoerder van actie comite Red de Postbode?
De woordvoerder van Red de Postbode, Rob van der Post, heeft een berisping gekregen van het
management van TNT post area zuid-west. Op straffe van ontslag moet hij per direct zijn
werkzaamheden als woordvoerder van Red de Postbode staken.
Dit volgens TNT post omdat hij de regels van het CAO artikel 21 heeft overtreden met zijn
opmerkingen in het AD van 19 juni 2010. Ook wordt hij beticht van het ondergraven van de
medezeggenschap bij TNT post waarvan hij zelf deel uitmaakt en het in een kwaad dag licht
zetten van TNT post als werkgever. TNT post grijpt dit aan om Rob van der Post monddood te
maken en zo de angel uit Red de Postbode te halen. Maar dat is dan een misrekening.
Luister goed TNT post: de nieuwe woordvoerder staat vast te trappelen om zijn taak over te
nemen, dat is een belofte. Maak uw borst maar nat!
In de medezeggenschap is Rob een kei en voor het personeel van TNT post, op het
sorteercentrum staat hij altijd klaar. Als Rob besluit te stoppen, kunnen wij dat begrijpen, maar
het blijft en is een sluwe vos. Zijn vrienden, wij dus, laten hem niet vallen. En Rob van der Post
blijft voor ons een working class hero, zoals Sharon Gesthuizen eens zei. Een diepe buiging
voor je lef, doorzettingsvermogen en bewezen diensten, Rob. Old soldiers never died, they fade
away.
Wij wensen Rob het allerbeste en veel wijsheid toe. Een ding weten we zeker: mede dankzij
hem is de reorganisatie bij TNT post duidelijk in het nieuws gekomen. De vorige reorganisatie
heeft hij ook tegengehouden in Rotterdam. Hij heeft het toenmalige management naar huis
gestuurd. Zo is Rob: hij bijt zich vast en laat niet los.
Namens alle leden van Red de Postbode - Dank!

