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een tientje voor jou en de eerste periode gratis
lidmaatschap voor je collega!
Als welkomstcadeau hoeven nieuwe leden tot
1 januari 2010 geen contributie te betalen. En
als jij een collega lid maakt verdien je een tientje! Op de achterzijde van dit magazine tref je
het formulier aan om je collega lid te maken.
Wil je meerdere collega’s lid maken? Dat kan!
Surf naar www.bvpp.nl om het inschrijfformulier digitaal in te vullen of bel naar het secretariaat 070-327 9044 om extra
inschrijfformulieren aan te vragen!
De BVPP is dé vakbond die opkomt voor jouw
belangen en wij zijn graag jouw partner tijdens
je werk! De BVPP is een vakorganisatie die
wordt gerund door jouw collega’s en wordt ondersteund door professionals zoals juristen, financiële experts, adviseurs, bestuurders en
secretarieel medewerkers. Door deze mix van
mensen met ’de voeten in de klei’ en professionals kunnen wij jou goed van dienst zijn!
Onze diensten exclusief voor BVPP-ers
op een rij
• Arbeidsrechtelijke hulp door juristen
• Collectieve belangenbehartiging
• Antwoorden op jouw vragen over werk
• Eerste hulp bij privéproblemen
• Gratis belastingservice
• Exclusieve ledenvoordelen waarmee je de
contributie snel kan terugverdienen!

Voor ieder nieuw lid verdien je een tientje!

Ga jij de nummer
één ledenwerver van
het vorig bondsjaar
verslaan?

Met vriendelijke groet,
Cor Verbogt
Voorzitter BVPP

Cor Verbogt,
voorzitter van de BVPP

Ton van ’t Woudt heeft het afgelopen
bondsjaar de meeste leden geworven.
Nieuwe leden betalen tot 1 januari 2010
geen contributie, je hebt dus een extra
argument om je collega’s lid te maken.
Pak die kans! Versla de huidige nummer
één en verdien tientjes!
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Gebeurt er eigenlijk wel wat op CaO gebied en
wat doen de bonden nu met de grote onvrede?
Dat zijn de vragen die wij, de BVPP en de
collega vakbonden afgelopen maanden
steeds vaker krijgen. er gebeurt niets en ondertussen gaat het bedrijf maar door met
allerlei maatregelen die het werk er niet
prettiger op maken. en doen die bonden
daar eigenlijk wat mee?

Onvrede
En hoe zit het dan met de onvrede? Ook daar
zijn we mee aan de slag gegaan. In Heerlen is
door de BVPP het spits afgebeten met een
actie die flink wat publiciteit heeft opgeleverd
en die later is gevolgd door een ledenbijeenkomst in Brunssum. Leden konden op die vergadering hun klachten uiten en daar is zeer
enthousiast gebruik van gemaakt. De zaal zat
bomvol en de aanwezigen konden haast niet
wachten tot ze hun hart konden luchten. Vellen
vol hebben we geschreven. Veel gehoorde
klachten zijn onder andere; gewerkte uren die
niet worden niet uitbetaald, intimidatie en
schandalige bejegening door leidinggevenden,
overwerk dat steeds onaangekondigd moet
worden verricht terwijl het bedrijf de mond vol
heeft over dalende volumes en dat er geen
rekening wordt gehouden met medisch geïndiceerden en 55 plussers.

aankondiging afgelopen juli
Even een paar maanden terug. Naar juli toen
TNT voor een aardige vakantiekaart zorgde
door mee te delen dat er nu echt werk gemaakt
ging worden van die aangekondigde 11.000
banen die gaan verdwijnen. Met de nodige gedwongen ontslagen omdat het principeakkoord
was afgewezen.
We hebben toen direct gereageerd met een
nieuwsbrief waarin we aankondigden dat we
gingen onderzoeken hoe we gedwongen ontslagen kunnen voorkomen op voor de leden
acceptabele voorwaarden. En tegelijkertijd
beloofden de vakbonden in september aan de
slag te gaan met het in kaart brengen van de
collectieve onvrede op het niveau van de vestigingen, om er daarna wat mee te gaan doen.

Een lamme hand van het schrijven hadden we
na drie uur onafgebroken luisteren naar een
waslijst van klachten. Een vakbondsbestuurder
is wel wat gewend maar deze verhalen grensden aan het ongelooflijke. We gaan er wat mee
doen richting areamanager en er zal een
fatsoenlijke oplossing moeten komen voor al
die problemen.

Onderzoeken van gezamenlijke vakbonden
De onderzoeken, er lopen er twee op dit moment, zijn in volle gang. Op grond van die uitkomsten gaan we een inzet voor de
CAO-onderhandelingen en een reactie op de
reorganisatieplannen opstellen. Die bespreken
de bonden met hun kaderleden en later met
leden en op basis van de uitkomst van die besprekingen gaan we verder onderhandelen met
TNT.
Niet omdat we zo nodig willen vertragen maar
omdat we met goede argumenten aan de slag
willen en met voorstellen die al vooraf op
goedkeuring van de leden kunnen rekenen. Op
deze wijze proberen we snel tot een aansprekend resultaat te komen dat kan rekenen op de
instemming van de leden. Want niemand zit te
wachten op weer zo’n lang onderhandelingstraject dat eindigt met een akkoord dat door de
leden massaal wordt afgewezen. Dat traject
loopt dus en vanaf half oktober kunnen de eerste berichten daarover verwacht worden. Volop
activiteiten die ook snel tot een tastbaar resultaat gaan leiden.
4

Het is eigenlijk wel treurig dat dit soort activiteiten nodig zijn om te zorgen dat er iets gebeurt binnen het bedrijf. Maar als het niet kan
zoals het moet, gewoon normaal met de mensen en hun rechten omgaan, dan moet het maar
op een manier die wel resultaat voor de mensen oplevert.

In september heeft de BVPP nog een vergelijkbare bijeenkomst in Weert georganiseerd, 130
aanwezigen en precies dezelfde klachten als in
Brunssum. Inmiddels hebben we in Zaltbommel afspraken gemaakt met de leidinggevenden om op een fatsoenlijke manier met de
klachten om te gaan zonder intimidatie en zonder dat de indiener van die klachten er zelf nadeel van ondervindt in beoordeling of
behandeling op de werkvloer. Een goede afspraak was daar ook wel nodig omdat de medewerkers eerder hadden aangegeven van plan
te zijn het werk neer te leggen als er niets zou
gebeuren. Dan staan er activiteiten in Friesland
op stapel en wat ons betreft komen er nog veel
meer van dit soort bijeenkomsten.

De activiteiten die hier worden beschreven zijn
tot stand gekomen door meldingen van leden
en sectorbesturen in het land. Laat ons weten
waar dergelijke acties nodig zijn en de BVPP
zal zorgen dat er wat gebeurt. Want dat was de
vraag aan het begin van dit artikel. Gebeurt er
nog wat…
Jazeker!

Suzanne de Rijnbergen, Toon van Dun en Paul Jekkers.
Bestuurders BVPP.

TNT mobility, de terugkoppeling
De BVPP heeft in december vorig jaar een inventarisatie van klachten over TNT Mobility gemaakt. Vooral in de omgeving Heerlen en Leiden hebben BVPP-ers klachten gemeld. Deze zijn
voorgelegd aan Erna Meijer, directrice Mobility. TNT heeft aangegeven deze klachten direct op te
pakken en de eerste terugkoppelingen hiervan heeft de BVPP van leden mogen ontvangen!
Naast het aanpakken van klachten, is TNT Mobility ook met een andere werkwijze gestart. Hierover is meer informatie te verkrijgen bij een mobiliteitsadviseur. Het doel van de BVPP is om de
klachten over TNT Mobility te verminderen en dit doel wordt door het bedrijf met ons gedeeld.
Wij blijven continu in gesprek met het bedrijf om dit te waarborgen, dus als er klachten zijn laat
het ons weten!
Oproep voor leden met meer lef dan anderen
De BVPP is op zoek naar leden die een duo interview durven aan te gaan over dit onderwerp. Wil
jij een klacht voorleggen en de effecten hiervan tonen in het magazine, laat het dan weten via
tntmobility@bvpp.nl of bel 070-320 2904.
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Postkantoren vandaag
teerd om te gaan werken in de pilot ’Brandstore TNT Postwinkel’. Deze pilot is per 1 september beëindigd en de betrokken
medewerkers hebben tot 22 september de tijd
gekregen een keuze te maken tussen Postkantoren en TNT. De vakorganisaties en TNT hebben een protocol ondertekend waarin de
voorwaarden voor de overgang zijn beschreven. Hierin staat onder andere dat zij recht
hebben op een persoonlijke toelage boven op
het salaris dat zij verdienen op basis van hun
inschaling bij TNT.

Sectorbestuur Postkantoren BV.
Huub Verlaek, Jan Bootsma ,
Cora van Buytene-Kind en John van de Wetering.

afbouw netwerk eigen Vestigingen
De afbouw gaat in een erg rap tempo door, wekelijks wordt een flink aantal kantoren gesloten. Alleen in de weken 31 tot en met 34 was
het stil op dat front, toen zijn er geen vestigingen door ING en TNT overgenomen. Doordat
zoveel postkantoren worden gesloten komen er
ook steeds meer medewerkers boventallig in
de clusters. Bijvoorbeeld in de maand augustus
betrof dat 54 en in september 28 collega’s.
Hoeveel medewerkers uiteindelijk overcompleet zijn verklaard is op het moment van het
schrijven van dit artikel niet bekend. Er kunnen bijvoorbeeld nog collega’s zijn die gebruik
hebben gemaakt van de mogelijkheid tot vrijwillig vertrek (OVM) of medewerkers hebben
onbetaald verlof opgenomen.

De medewerkers die niet overgaan naar TNT
zullen terugkeren naar hun oorspronkelijke
cluster. De meeste collega’s die dit betreft hebben gekozen voor Postkantoren. Voor enkelen
zal de status ’overcompleet’ snel aan de orde
komen. Anderen gaan op zoek naar een nieuwe
uitdaging bij een nieuwe werkgever en maken
daarbij gebruik van de Overeenkomst Vrijwillige Mobiliteit en de andere faciliteiten die het
Sociaal Plan hen biedt. Ongeacht de keuze
wenst de BVPP hen veel succes voor de toekomst!
Veiligheid en kwaliteit
Postkantoren heeft de veiligheid en kwaliteit
hoog in het vaandel staan. Dat geldt ook in de
afbouwfase. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen krijgen de uitzendkrachten een opleiding op de werkplek. Veelal
worden ook tijdelijke medewerkers aangetrokken die al ervaring hebben in klantcontacten en
geldstromen. Het is belangrijk dat uitzendkrachten goed worden opgeleid want daarmee
kunnen onze collega’s straks hun voordeel
doen. Het is wel zo prettig als een uitzendkracht zelfstandig, zonder al te veel vragen,
zijn of haar werk goed kan doen. Dat komt
voor de gasten op het postkantoor ook wel zo
professioneel over.

Daarnaast zijn er met de Manager Vestigingen
afspraken gemaakt over de verlofperiode. Als
een clustermanager kon aantonen dat er grote
problemen zouden komen in de bezetting van
de kantoren in het kader van kwaliteit en veiligheid, kon de Manager Vestigingen besluiten
om in die clusters minder collega’s overcompleet te verklaren. Maar dat zou alleen een opschortende werking hebben van één of twee
maanden.
In het Sociaal Plan van Postkantoren BV is afgesproken dat medewerkers financieel advies
kunnen vragen bij een onafhankelijk adviesbureau. Collega’s hebben de mogelijkheid om financieel advies in te winnen bij De Regt
adviesgroep B.V.

Medewerkers en klanten moeten zich ook veilig voelen op een postkantoor. Daarom is het
goed dat er zoveel afspraken zijn gemaakt over
veiligheid en dat procedures goed zijn vastgelegd. Maar alleen het vastleggen van procedures is niet voldoende, we moeten er ook naar
handelen en onze collega’s er zo nodig op aanspreken. Alleen door de afspraken over veiligheid na te leven kunnen we veilig werken en
risico’s beperken.

Overgang medewerkers TNT postwinkels
Weer hebben we afscheid genomen van een
bijzondere groep medewerkers. Deze medewerkers waren vanuit Postkantoren geselec6

Van onze fractie in de OR Productie……
Tijdens de presentatie op 2 juli heeft de OR
eveneens aangegeven dat de nieuwe plannen
haaks staan op de gemaakte afspraken die ’in
dialoog’ die met de OR gemaakt zijn in het
kader van de Nieuwe Initiatieven Masterplannen (NIMP).
Vervolgens heeft de OR op 22 juli in de OR
vergadering zich beraden op de gevolgen van
de door het bedrijf naar buiten gebrachte
nieuwe Masterplannen 3. Door deze keuze van
het bedrijf is er een situatie ontstaan waardoor
de ondernemingsraad voorlopig geen medewerking meer kan verlenen aan de verdere uitrol van de afgesproken NIMP plannen. Verdere
medewerking is niet uit te leggen aan de achterban en zou de geloofwaardigheid van de OR
in gevaar brengen.
Gerard van Osch

Doordat het bedrijf voor deze strategie heeft
gekozen heeft dat gevolgen voor de komende
tijd. De OR is in het geheel niet bij de ontwikkeling van deze plannen betrokken en daarmee
is de tijd van ’dialoogvorm’ waarschijnlijk ten
einde. Concreet betekent het besluit van de OR
Productie, dat het bedrijf voorlopig géén instemming meer krijgt op de aanpassingen van
werktijdregelingen als gevolg van de afspraken
rondom NIMP. Ook zullen OR-leden voorlopig niet meer participeren in de andere overlegvormen die specifiek betrekking hebben en
zijn ingericht op NIMP.

Gerard van Osch, voorzitter van de BVPPfractie in de OR Productie, geeft het standpunt van de OR Productie weer over de
aangekondigde reorganisatieplannen van
het bedrijf.
Ook bekend als masterplannen 3.
aankondiging reorganisatieplannen aan
OR
Op 2 juli zijn deze reorganisatieplannen aan de
OR gepresenteerd. De OR heeft het bedrijf geadviseerd om hiermee te wachten totdat de resultaten bekend waren uit het gezamenlijke
onderzoek door het bedrijf en de OR.

In de door het bedrijf aangekondigde Masterplannen 3 worden gemaakte afspraken zomaar
van tafel geveegd. Natuurlijk kan het bedrijf
met nieuwe plannen naar buiten komen en de
OR om advies vragen, of dat allemaal kan zal
door de OR verder juridisch onderzocht worden. Wij wachten een en ander af en daarom,

eerst uitkomsten van onderzoek afwachten
De OR heeft hier uitdrukkelijk om verzocht
omdat medewerkers eerder een brief hadden
ontvangen met:
a: het verzoek om mee te doen met dit onderzoek
B: de melding dat de resultaten uit dit zelfde
onderzoek meegenomen zouden worden bij
de vervolgstappen die het bedrijf gaat
nemen.

wordt vervolgd……..
suggesties of vragen aan de BVPP-fractie in
de OR?
Wilt u reageren op dit artikel? Of heeft u nog
suggesties of vragen?
Neem dan contact met mij op via:
gjvanosch@home.nl of bel 06-2054 8100.

Plannen staan haaks op eerder gemaakte afspraken
Vervolgens presenteert het bedrijf de nieuwe
reorganisatieplannen zonder zich ook maar iets
aan te trekken van de opmerkingen en suggesties die medewerkers geschreven en ingestuurd
hebben.
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BVPP-fractievoorzitter in de
OR Pakketservice doet verslag
stand van zaken Chauffeur gaat Digitaal
Naast de goede berichten over het project
’Chauffeur gaat Digitaal’, zijn er ook signalen bij onze fractie binnengekomen dat
de benodigde tijd voor sommige handelingen in de praktijk niet overeenkomen met
de theorie. Zo hebben collega’s meer tijd
nodig voor het scannen aan de deur en
weersomstandigheden zoals zonlicht en
regen hebben een vertragende invloed op
het digitaal scannen van de pakketten.
Daarnaast zijn er onlangs verschillende
Distributie Centra Pakketten (DCaP) getroffen door omvangrijke storingen. Het
oplossen en het voorkomen van storingen
hebben de hoogste prioriteit om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Eind juli is
het project ’Chauffeur gaat Digitaal’ in zijn
geheel uitgerold en het perfectioneren is inmiddels begonnen. Alle kinderziektes en
suggesties om dit project succesvoller te
maken worden blijvend geïnventariseerd,
zodat we uiteindelijk een optimaal werkend
systeem realiseren binnen TNT Pakketservice.
De leden van de BVPP fractie: Maries van der Zwet,
Piet Peters, Peter Gerritsen, Bert Wolters, Theo van Melis en
Ab Smeenk.

Testen met nieuwe rolcontainers
Begin juli zijn er op drie verschillende locaties testen uitgevoerd met verschillende
soorten rolcontainers. Er is getest op (arbo-)
technische mogelijkheden van de rolcontainers
en hoe deze vernieuwde versies in het dagelijkse gebruik zijn. Bij deze testen waren de
ontwikkelaars, collega’s en afgevaardigden
van de OR aanwezig. BVPP-fractielid Ab
Smeenk was aanwezig bij de test in Zwolle.
“Er zijn twee containers getest, één container
met een kunststofbodem, de andere met een
houtenbodem. Als de bodems opgeklapt zijn
en je wilt ze laten zakken, moet je de bodem
eerst op tillen en dan kan je hem pas laten zakken. Bij de kunststofbodem gaat dat vrij gemakkelijk omdat de handgreep ter
bescherming van de handen in de bodem verzonken ligt. Hoe duurzaam de rem is zal in de
praktijk getest moeten worden. De eerste indruk van beide containers, zeker ten opzichte
van de oude grote kooien en de oranje containers is goed. Uit alle testgegevens zal uiteindelijk de beste container rollen”, aldus Ab
Smeenk.

Theo van melis, voorzitter van de BVPP–
fractie in de OR Pakketservice brengt verslag uit over de laatste ontwikkelingen bij
Pakketservice. Deze editie staat in het teken
van ’Werkoverleg in Overwerk’, het project
’Chauffeur gaat Digitaal’ en krijgt onze ab
smeenk zendtijd voor de nieuwe rolcontainers die onlangs zijn getest.
Werkoverleg in Overwerk
De Technische Commissie Distributie (TCD)
heeft onlangs de OR geadviseerd om een eenduidig beleid uit te voeren inzake het werkoverleg. In de overlegvergadering van de TCD
van 30 juni is hierover uitvoerig met de landelijke distributiemanager gesproken. Aangezien
wij geen dienstregeling meer hebben maar een
werktijdenregeling, heeft de BVPP-fractie geadviseerd het werkoverleg voortaan buiten de
vastgestelde werktijd te houden en in overwerk
uit te laten betalen. Naar verwachting wordt
hierover in het najaar beslist, uiteraard zullen
jullie dan over deze kwestie worden bericht.
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Boek ’De BVPP en de privatisering van het
PTT-bedrijf’ onder grote belangstelling
gepresenteerd
aNNO toen…
In dit magazine zijn eind vorig- en begin dit jaar
onder de titel ’ANNO toen…’ drie artikelen gewijd aan het privatiseringsproces van het Staatsbedrijf der PTT naar de verzelfstandigde
onderneming de Koninklijke PTT - Nederland
(KPN). Deze historische en ook wat nostalgische
bijdrage kwam uit de pen van onze gepensioneerd bestuurder Theo de Ruiter die gedurende
dat veranderingsproces - nu meer dan twintig jaar
geleden - de belangen van ondermeer de BVPPers heeft behartigd. Later is KPN gesplitst in
TPG, de voorloper van het huidige TNT en KPN
Telecom.

Uitreiking op Landgoed Voorlinden
Onder grote belangstelling van genodigden en de
pers zijn op donderdag 24 september op het
Landgoed Voorlinden in Wassenaar de eerste
exemplaren van het boek aan de genodigden uitgereikt. Eén van de genodigden was mevrouw
drs. Neelie Kroes, Europees Commissaris belast
met de portefeuille Mededinging, dat vanwege
het feit dat zij destijds de politiek verantwoordelijke minister was voor de privatisering van het
Staatsbedrijf der PTT. Vanwege haar zeer drukke
werkzaamheden kon mevrouw Kroes niet aanwezig zijn en daarom zal binnenkort het boek
aan haar op het kantoor van de Europese Commissie te Brussel worden uitgereikt.

Positieve reacties
De BVPP heeft veel positieve reacties op de publicatie ontvangen en vooral de oudere leden van
onze bond reageerden enthousiast op ’ANNO
toen…’. Voor velen van hen was het boeiend om
op hoofdlijnen te lezen welke ingrijpende ontwikkelingen hun bedrijf, maar ook zijzelf tijdens
hun loopbaan bij de toenmalige PTT hebben
meegemaakt. De inwisseling van de veilige ambtenarenstatus voor het onbekende als een ’CAO’
was destijds voor velen een sprong in het duister.

Wel aanwezig waren de genodigden: prof. ir.
Wim Dik, de eerste voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Koninklijke PTT - Nederland en
de heer mr. Hans Hokke, de cao-onderhandelaar
namens PTT voor de geprivatiseerde onderneming. Vanwege zijn ziekte kon ir. Cor Wit, de
laatste Directeur Generaal van PTT, deze bijeenkomst niet bijwonen. Ook aan hem wordt binnenkort het boek persoonlijk overhandigd. Naast
de vertegenwoordigers van het bedrijf waren ook
vakbondsbestuurders van ABVAKABO en CFO
aanwezig die destijds de onderhandelingen voor
de eerste KPN CAO hebben gevoerd.

BVPP geeft een boek uit
Voor de BVPP is een en ander aanleiding geweest om het onderhandelingsproces met betrekking tot de privatisering van de voormalige PTT
met al haar ins and outs uitvoerig door Theo te
laten belichten en dat interessante relaas in boekvorm uit te geven. Het boek getiteld: ´De BVPP
en de privatisering van het PTT-bedrijf´ telt 156
pagina´s en is rijkelijk van foto´s voorzien.

aanbeveling en bestelmogelijkheid
Voor iedereen die in de ruimste zin van het
woord met ’onderhandelen’ te maken heeft,
is het boek: ´De BVPP en de privatisering van
het PTT-bedrijf ’een must!
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Uitkomsten BVPP onderzoek ’Tevredenheid
BVPP en werk’
ben leden werkzaam bij (onderdelen van) TNT
gereageerd. Daarnaast hebben ook leden bij
andere bedrijven zoals Cendris en Service
Point en leden die niet (meer) werkzaam zijn
hun mening gegeven. In dit deel van het onderzoek zijn de reacties een stuk negatiever dan in
het eerste deel; het merendeel van de leden
geeft aan met plezier naar het werk te gaan,
maar onderstreept daarbij dat dit vooral komt
door de goede sfeer bij collega’s onderling.
De meerderheid van de leden geeft aan dat zij
onvoldoende tijd hebben om hun werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbare tijd te
kunnen uitvoeren. Daarnaast geeft ook een
ruime meerderheid van de leden aan dat zij
bang zijn om in de toekomst andere werkzaamheden te moeten uitvoeren zonder daarop
invloed te kunnen oefenen.

Net voor de zomerperiode heeft de BVPP de
vragenlijst ’Tevredenheid BVPP en werk’ naar
alle leden van de BVPP, exclusief de leden bij
Postkantoren BV, gestuurd.
Voordat we op de resultaten van het onderzoek
ingaan willen we eerst iedereen bedanken die
de vragenlijst retour heeft gezonden. De respons is zeer groot geweest, we hebben ruim
boven de gemiddelde respons op enquêtes in
Nederland gescoord. Dit betekent dat iedereen
de uitkomsten als representatief kan beschouwen.
Tevredenheid BVPP
In het eerste deel van het onderzoek, ’De Tevredenheid over de BVPP’, hebben onze leden
voornamelijk aangegeven een behoorlijke mate
van vertrouwen te hebben in de dienstverlening van de BVPP. Vooral de persoonlijke belangenbehartiging wordt als zeer positief
beschouwd. Er zijn een aantal aandachtspunten
naar voren gekomen, waaronder bepaalde elementen van de communicatie en de zichtbaarheid van de BVPP, hier zal de komende
periode goed in geïnvesteerd worden. De
BVPP is er namelijk voor en door leden! Alle
uitkomsten van (deel) vragen hebben een hoge
prioriteit in het hoofdbestuur, deze zullen intern behandeld worden en waar nodig teruggekoppeld worden tijdens de Algemene
Jaarvergadering.

15%

Ruim voldoende tijd

3,5%
8%

Voldoende tijd
Onvoldoende tijd
40%

33,5%

Ruim onvoldoende tijd
Geen antwoord

Beschikbare tijd om werkzaamheden uit te voeren.

Tevredenheid werk
In dit tweede deel van het onderzoek hebben
leden vragen kunnen beantwoorden over de tevredenheid over het werk. Voornamelijk heb-

3,7%
9,6%

1
26,6%

18,6%
3%
11%

15%

Veel plezier

41,5%

A
Absoluut
andere
werkzaamheden
Andere
werkzaamheden
Geen andere
werkzaamheden
Absoluut geen
andere werkzaamheden
Geen antwoord

Plezier
30%

Geen plezier
41%

Angst om in de nabije toekomst andere werkzaamheden te moeten doen zonder daar invloed op te
hebben.

Helemaal geen plezier
Geen antwoord

Naast deze uitkomsten heeftGbijna 60 procent
van de leden aangegeven niet alle gewerkte
uren uitbetaald te krijgen en geeft een ruime
meerderheid aan niet met respect behandeld te

Mate van met plezier naar het werk gaan.
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worden. Tevens wordt door meer dan de helft
van respondenten aangegeven dat afspraken
niet worden nagekomen. Inmiddels veelgehoorde termen als intimidatie en een te hoge
werkdruk worden in dit verband veel genoemd.

3%

Alles betaald

12%

15%

Paul Jekkers, bestuurder BVPP overhandigt het
onderzoek aan Arnold Rinzema, directeur HR&O TNT

Betaald
30%

ken bij TNT. Het onderdeel ’Tevredenheid
werk’ van het onderzoek is door middel van
een rapport overhandigd aan TNT en besproken met afgevaardigden van het hoofdbestuur.

Niet betaald
Veel niet betaald

40%

Geen antwoord

Het mag en kan niet zo zijn dat medewerkers
bij één van de grootste bedrijven van Nederland op deze manier hun werk beleven! Op
verschillende data in dit najaar staan bijeenkomsten gepland en zullen ook nieuwe bijeenkomsten gepland worden om deze misstanden
aan te pakken. Een en ander moet leiden tot
gezamenlijke actiepunten vanuit alle gelederen
van de BVPP: de onderdeelcommissies, sectorbesturen, BVPP OR-fractie en de vakbond. Tevens heeft de BVPP met de andere vakbonden
afgesproken deze problemen zo veel mogelijk
gezamenlijk op te pakken om hiermee onze
slagkracht te vergroten. In ieder geval wil de
BVPP aangeven dat de uitkomsten van dit onderzoek vanaf heden opgepakt worden, een
zeer hoge prioriteit hebben en dat de BVPP
zichtbaar in het land haar kracht zal laten zien!

Betaling gewerkte uren.

4%
13%

36%

Goed nagekomen

6%

Nagekomen
41%

Niet nagekomen
Totaal niet nagekomen
Geen antwoord

Nakomen van afspraken.

Onder de inzenders van de vragenlijsten is
€ 200 verloot. De winnaar is de heer P. van de
Kooij uit Maarssen.

andere onderdelen TNT en andere
bedrijven
De kritiek op de werkomstandigheden die is
ontvangen, is voornamelijk afkomstig van de
leden die werkzaam zijn bij (onderdelen van)
TNT. Respondenten die werkzaam zijn bij andere bedrijven hebben in veel mindere mate
hun ongenoegen geuit over hun werk. Een
ruime meerderheid van de medewerkers van
TNT Express is zelfs zeer tevreden over de
werkomstandigheden.

Bij het
volgende magazine
in november
krijgt u een
agenda cadeau!

standpunt BVPP
De BVPP is vaker op de hoogte gesteld van
problemen die speelden bij leden op de werkvloer, maar nog nooit in deze grote getale. Dit
signaal wat nu is afgegeven, is voor de BVPP
een reden geweest om direct aan de bel te trek11

De BVPP heeft een onderhandelingsresultaat
bereikt voor een tweejarige CaO bij CeVa
• 375 Euro bruto als éénmalige uitkering in
december 2009
• 1,5 % structurele loonsverhoging per
1 januari 2010
• 1 % structurele loonsverhoging per 1 april 2010
• 3 % winstuitkering over 2009 die in juni 2010
zal worden uitbetaald
• De hoogte van de winstuitkering over 2010
wordt in de nabije toekomst bepaald
• Volledige werkgelegenheidsgarantie tot en met
einde looptijd CAO onder specifieke voorwaarden.

De BVPP heeft een onderhandelingsresultaat bereikt voor een tweejarige CAO bij CEVA Logistics. De huidige CAO van CEVA Logistics liep af
op 1 januari 2009. Door verschillende omstandigheden heeft het CAO-overleg enige tijd op
zich laten wachten. Na de uitnodiging van de
werkgever voor nieuwe onderhandelingen heeft
de BVPP haar leden geraadpleegd om de inzet
voor een nieuwe CAO te bespreken.
Met deze input is de BVPP de onderhandelingen
gestart voor goede arbeidsvoorwaarden voor de
leden bij CEVA. De volgende resultaten zijn bereikt;

In september en oktober zijn er ledenraadplegingen georganiseerd, surf vanaf medio oktober naar
www.bvpp.nl voor de uitkomsten.

• Looptijd CAO 2 jaar, van 1 januari 2009 tot en
met 31 december 2010

Uitnodiging BVPP-najaarsledenvergadering
Bondsraad area zuidoost
Na een zeer turbulent 2009 met onder andere de
werkonderbreking op het VBG Zaltbommel, de
informatieavond op neutraal terrein van VBG
Heerlen- Pretoriastraat en met als klap op de
vuurpijl de poortactie voor het VBG Heerlen Pretoriastraat hebben wij veel te bespreken met onze
leden werkzaam bij TNT Bu- Productie. Hierbij
nodigen wij alle leden van de Bondsraad Zuidoost in de Area Zuidoost uit voor het najaarsoverleg.

7. Stand van zaken CAO TNT & onderzoek door
de BVPP, door Paul Jekkers
8. Masterplannen III, door Gerard van Osch en
Bert Tuk. (Vragen kunnen eventueel vooraf
doorgegeven worden via onderstaand adres.)
9. Rondvraag
10. Sluiting.
Contactadres: Harrie van Gorp, Secretaris BVPP
Bondsraad Zuidoost, Emile Seipgensstraat 14,
6074 EG Melick of via e-mail:
sector.areazo@bvpp.nl.

Datum: Donderdag 26 november 2009
Tijd: 19.30 uur
Plaats: van der Valk Hotel stein – Urmond
agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag BVPP Bondsraad area Zuidoost
4. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar
zijn Peter Ter Horst, Rini van Moorsel en Harrie van Gorp. Bert Tuk stelt zich verkiesbaar
als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen
zich schriftelijk aanmelden tot 25 november
2009 via onderstaand contactadres.
5. Verkiezing Raad van Afgevaardigden voor het
bondsjaar 2010
6. Pauze
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Goed verzekerd, voordelig sporten en lekker ontspannen met Zorg en Zekerheid

Voeten van de vloer
als lid van de BVPP krijg je niet alleen een aantrekkelijke korting op de zorgverzekeringen
van zorg en zekerheid. als verzekerde van deze zorgverzekeraar profiteer je ook van aantrekkelijke kortingen op diverse in- én ontspannende activiteiten en een keur aan gezonde en
sportieve artikelen.
met beide voeten op de grond
Je voeten dragen je de hele dag. En een beetje hulp kunnen ze daarbij goed gebruiken. Daarom
zijn goede schoenen zo belangrijk. Zorg en Zekerheid heeft afspraken gemaakt met Nelson en
Runnersworld zodat je voeten probleemloos vele kilometers kunnen afleggen. Een greep uit de
mogelijkheden:
• 10% korting op hele gehele assortiment van Nelson Schoenen
• 10% korting op loopschoenen bij Runnersworld Leiden, Delft, Den Haag en Haarlem inclusief
gratis loopanalyse en advies
Voeten van de vloer
Goede schoenen geregeld? Dan kun je met een gerust gevoel met je voeten van de vloer. Ook daarvoor heeft Zorg en Zekerheid interessante afspraken gemaakt! Wat te denken van:
• 10% korting op een- of tweejarig abonnement bij de deelnemende sportscholen, Nieuwe leden
betalen geen inschrijfgeld
• Nordic walken met korting
Voeten in de lucht
Na inspanning is het tijd voor ontspanning! Bijvoorbeeld:
• 20% korting op de sauna-entree bij Elysium,
centre for well-being in Bleiswijk
• Actief ontspannen met korting bij Dutch
Water Dreams met een korting van ruim 60%
Meer weten over de kortingen en voorwaarden?
Kijk op www.zorgenzekerheid.nl/klantvoordeel

Nieuw sectorbestuur area Noordwest
Op de algemene jaarvergadering van de area Noordwest hebben de leden een nieuw bestuur gekozen. De nieuwe voorzitter is Ita mobron-van Brunschot, Henk van den Hengel is
2e voorzitter, Peter IJsselstein is secretaris en Ron Groot is de 2e secretaris. De overige
bestuursleden zijn; Hans schonenberg, martin Nonneman,Theo Langereis, Ronald spruit,
Nico Wassenaar en Coby Groot-Luiting
Ben jij of ken je zo iemand?
Wij zijn op zoek naar leden van de BVPP die op VBG-kantoren en depots een bijdrage
willen leveren aan een plezierig werkklimaat waarin TNT-ers goed zijn voorzien van
informatie. Ben je in de gelegenheid om vakbondsinformatie te verspreiden of zou je een
aanspreekpunt willen zijn op de vestiging waar je werkt? We horen dan graag van jou!
Neem dan contact op met: Peter IJsselstein via telefoonnummer 06 13027659 of stuur een
e-mail naar sector.areanw@bvpp.nl.
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Delegatie van franse ministerie van
economische zaken dik tevreden over gesprek
met BVPP
is dan die in Nederland. Het postkantoor speelt
daarom een enorm belangrijke rol in het betalingsverkeer in Frankrijk. De Franse bezoekers
waren er van overtuigd dat een verdergaande liberalisering van de postmarkt in Frankrijk tot een
kleine volksopstand zal gaan leiden als dat sluiting van die postkantoren met zich mee zou brengen. En dat zal naar hun mening weer tot gevolg
hebben dat de Franse regering nooit met een
vorm van liberalisering akkoord zal gaan als dat
sluiting van postkantoren met zich mee gaat
brengen. Daarin verschilt de situatie wezenlijk
met die in Nederland waar nauwelijks sprake is
geweest van een reactie uit de bevolking op liberalisering van de postmarkt. Ook de sluiting van
postkantoren heeft in Nederland praktisch geen
reacties opgeroepen uit de bevolking.

Een delegatie van het Franse ministerie van Economische Zaken heeft een bezoek gebracht aan
de BVPP om informatie te krijgen over de gang
van zaken rond de liberalisering van de postmarkt in Nederland. Bestuurders Toon van Dun
en Paul Jekkers hebben uitvoerig uitleg gegeven
op de ingewikkelde gang van zaken in Nederland
rond de liberalisering. Daarbij zijn ook de CAO
voor de nieuwe postbedrijven en het ingroeimodel besproken. Het was lastig om aan mensen uit
Frankrijk de problematiek van de Nederlandse
postmarkt uit te leggen omdat de situatie in
Frankrijk zo enorm verschilt van die in Nederland. Vooral de rol van postkantoren op het
Franse platteland is een heel andere dan die in
Nederland.
Die postkantoren spelen in veel kleine stadjes en
dorpen nog steeds een enorm belangrijke rol in
de Franse samenleving. Mensen komen voor allerlei zaken naar dat postkantoor omdat de internet dichtheid op het Franse platteland veel lager

Het was goed om al die zaken eens te bespreken
maar het is vooral duidelijk geworden dat de situaties in beide landen zo verschillen dat er bijna
geen vergelijking mogelijk is.

Van links naar rechts Jaap van de Marel, medewerker van de Mission Economique de La Haye, Paul Jekkers,
bestuurder BVPP, Marie-Christine Chapelle en Didier Laval, beiden van het Ministerie van Economische
Zaken van Frankrijk en Toon van Dun, bestuurder BVPP.
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Interview met BVPP-er
Cor ariens van de sector zuidwest
Iedere editie komt er een BVPP-er aan het woord. Deze keer is dat Cor Ariens van de sector Zuidwest en lid van de onderdeelcommissie (OC) van de area Zuidwest.
Kan je meer vertellen over jezelf?
“Mijn naam is Cor Ariens, ik ben 55 jaar en werk 33 jaar bij TNT Post. Naast het bezorgen van de
post in de buitenwijken vaar ik met de postboot in de Biesbosch vanuit de vestiging Oosterhout.”
Wat maakt jouw baan zo leuk?
“Mijn werk is geen dag hetzelfde en door de postboot maak ik heel veel bijzondere dingen mee.
In de zomer word ik dagelijks gefotografeerd of gefilmd door toeristen die een tocht maken op de
rondvaartboot of recreëren in de Biesbosch. In de herfst en winter zijn de weersomstandigheden
een uitdaging. Situaties zoals mist, vorst of flinke wind moet je dan goed inschatten om veilig en
droog de post te kunnen bezorgen.”
Kan je een voorbeeld geven van een bijzondere gebeurtenis?
“Jaren geleden zag ik tijdens mijn postronde door de Biesbosch plotseling dikke rookpluimen, vol
gas racete ik naar bron in de veronderstelling dat ik brand ging blussen. Daar aangekomen zag ik
dat er geen brand was maar een barbecue. De plaatselijke ondernemers hadden daar een barbecue
georganiseerd waarvoor ik ter plekke spontaan werd uitgenodigd. De ondernemers waren stomverbaasd dat er op het onbewoonde eiland een brievenbus stond en vonden de service van TNT
fantastisch. Het werd een supergezellige en lekkere barbecue die ik niet meer zal vergeten.”

“We zien regelmatig dat er een persoonlijke draai aan
landelijk beleid wordt gegeven die het plaatselijk
management net even wat beter uitkomt.”
Wat is jouw drive om je sterk te maken voor jouw collega’s?
“In november 2008 ben ik door collega’s gekozen om deel te nemen aan de onderdeelcommissie
van de area Zuidwest. Dit geeft mij de drive om op te komen voor mijn collega’s. In onze OC
wordt er bijvoorbeeld veel te veel tijd in onderwerpen gestoken waar al duidelijke afspraken over
zijn gemaakt in de CAO of concernregelingen. We zien regelmatig dat er een persoonlijke draai
aan landelijk beleid wordt gegeven die het plaatselijk management net even wat beter uitkomt.
Samen met de fractie maken wij ons ervoor sterk dat landelijke afspraken echt worden nagekomen.”
Kan je meer vertellen over de BVPP-fractie waarvan jij deel uitmaakt?
“De BVPP-fractie Zuidwest is een hechte fanatieke club waar we vriendschappelijk met elkaar
omgaan. Vanaf het eerste moment merkte ik dat er goede klik zat tussen de leden. Als er problemen zijn bij onze achterban kunnen we vaak snel bemiddelen.”
Waarom heb je gekozen voor de BVPP?
“Op het moment dat ik lid werd had ik geen voorkeur voor een vakbond. Achteraf gezien ben ik
blij met de keuze voor de BVPP. De BVPP is toch dé specialist als het gaat om de Post waarvan
het bestuur opkomt voor de belangen van collega’s in onze branche. De andere bonden streven
een groter belang na en kijken naar het geheel van werknemers in veel verschillende branches.
Leden van andere vakbonden krijgen bijvoorbeeld een blad met algemene verhalen, daarom geef
ik mijn blad door aan collega’s zodat ze toch goed geïnformeerd worden over de achtergronden.”
Hoe zie jij de toekomst bij TNT?
“Hier ben ik toch wel somber over. Ik hoop dat de reorganisaties zo min mogelijk gedwongen
ontslagen met zich mee zullen brengen. Met alle reorganisaties voor de deur kan je maar beter
zorgen dat de vakbond achter je staat. Ik zou iedereen willen adviseren om lid te worden.”
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Word nu de eerste periode gratis lid en begin
met contributie betalen vanaf 1 januari 2010!

Tientjes verdienen?
Wervers ontvangen € 10,per nieuw geworven lid!

BVPP JOUW VaKBOND!
• arbeidsrechtelijke hulp door juristen • Leden hebben stemrecht over cao’s • Beantwoording van vragen over
werk • eerste hulp bij privéproblemen • Gratis belastingservice • exclusieve ledenvoordelen • Collectieve belangenbehartiging • Ruime vertegenwoordiging in de medezeggenschap •

aanmeldingsformulier
Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en gaat akkoord met inhouding van de verschuldigde contributie via de salarisadministratie of machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging de contributie van zijn of haar giroof bankrekening af te schrijven**
❏ Ja, ik word lid van de BVPP en betaal vanaf 1 januari 2010 contributie!
Ik blijf dan minimaal lid tot april 2010.
Persoonlijke gegevens:
Achternaam:............................................................................... Voorletters:..............................................................m/v(*)
Adres: .....................................................................................................................................................................................
Postcode en Woonplaats:........................................................................................................................................................
Geboortedatum:....................................................... Bankrekeningnummer:.........................................................................
Telefoon:.................................................................................. E-mailadres:.........................................................................
❏ Aankruisen indien: Ja, ik wil ook per e-mail over belangrijke zaken geïnformeerd worden.

zakelijke gegevens
Registernummer: ......................................................... Loonschaalnummer:.........................................................................
Plaats van tewerkstelling: ......................................................................................................................................................
Area (TNT):........................................................................ Sorteercentrum:.........................................................................
Elders: ....................................................................................................................................................................................
Voltijd-/deeltijd-/zaterdagwerker/postbezorger/anders ........................................................................................................*
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u een maand
de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
BVPP contributie per maand:
c Schaalnrs 1 en 2 € 5,50
c Schaalnrs 3 en 4 € 6,25
c Schaalnr 5
Ingangsdatum:. .................................. Handtekening: ................................................................................................
€ ............
7,00
c Schaalnr 6
€ 8,25
c Schaalnr 7
€ 8,75
Het nieuwe BVPP-lid is opgegeven door:
c Schaalnr 8
€ 9,25
Naam: .....................................................................................................................................................................................
c Schaalnr 9
€ 9,75
c Schaalnr 10 en > € 10,25
Voorletters: .............................................................................................................................................................................
c Gepensioneerd/

Adres: .....................................................................................................................................................................................
VUT/SBR
€ 5,50
c
c Postbezorgers
€ 3,75
Rekeningnummer:. .................................................................................................................................................................
c Overige functies

Parttimers
€ 5,50
Postcode en woonplaats: .......................................................................................................................................................

aanmelden kan ook via www.bvpp.nl

c
c

Dit formulier of een kopie zenden in een envelop (zonder postzegel) aan:
Ledenadministratie BVPP, antwoordnummer 60752, 5000 WB Tilburg
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Sandd/Selektmail € 5,50
Zaterdagwerkers € 3,75
Niet werkzaam
bij TNT
€ 5,50

