Dossier Wervingsfolders
Een verzameling teksten

Inhoud
Inleidend woord

3

1

De postbode is uitgesorteerd

4

2

Postverzet TNT begint in Rotterdam

6

3

Managers van TNT moffelen de post weg

8

4

Einde van de postbode (fragment)

9

5

Red de gleuvenridder

13

6

Code Zwart!

15

7

Peter Bakker van TNT neemt afscheid (fragment)

17

8

TNT-topman zit mis met folderactie

19

9

Reacties Bakker en Kunz

20

10 Open brief aan de heer P. Bakker

23

11 Wervingsfolders (Stop de graaiers)

25

Bijlage: Iedereen kijkt naar je uit!

26

Inleidend woord
De functie van postbezorger is een simpele onderbetaalde variant van de meer allround functie van
postbode. Daarom ziet PostNL de postbode ook graag vertrekken. Om te garanderen dat dit
inderdaad gebeurt, wordt de functie van postbode in de komende jaren opgeheven. Daarop vooruit
lopend heeft men de postbode al veel taken afgenomen. Uiteindelijk zal de onderbetaalde
postbezorger de nog wel fatsoenlijk betaalde postbode moeten vervangen. Maar de grootscheepse
wervingscampagnes voor nieuwe postbezorgers zorgen ternauwernood voor genoeg instroom om
het grote verloop onder de postbezorgers op te vangen. Degene die zich wel aanmelden houden het
door de tegenvallende zwaarte van het werk, het lage loon en/of het niet uitbetaald krijgen van alle
gewerkte uren vaak al vrij snel weer voor gezien.
Waarom moet de vertrouwde postbode eigenlijk weg, nu er überhaupt niet voldoende nieuwe
postbezorgers te vinden zijn? De politiek heeft op een krimpende postmarkt waar eigenlijk geen
plaats was en is voor meerdere grote spelers per se concurrentie willen toestaan, en het daarbij voor
de nieuwe postbedrijven makkelijk gemaakt door gedurende een aantal jaren het werken zonder
CAO en onder het minimumloon toe te staan. Dit heeft - zoals te verwachten - geleid tot een
moordende concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Met als resultaat een sociaal verloederde, maar
specifiek voor de grootgebruikers van postdiensten spotgoedkope postsector. Een bijzonder
schrijnend voorbeeld van de morele teloorgang van wat eens het respectabele postbedrijf der PTT
was, vormt het gegeven dat de postbodes die moeten opkrassen zelf de folders voor het werven van
hun vervangers de postbezorgers moeten verspreiden.
Dit dossier bevat bijeengezochte informatie en opiniestukken die zicht bieden op de gang van zaken
rond deze verplichte bezorging van wervingsfolders door postbodes. In het belang van de
leesbaarheid zijn hier vooral volledige artikelen geciteerd. Dit verschaft bovendien de juiste context.
Wie niet de tijd heeft of wil nemen om alles door te lezen, kan voor het snel vinden van relevante
passages de zoekfunctie van deze pdf gebruiken. Klik op Bewerken, dan op Zoeken en gebruik
vervolgens zoektermen als 'flyers' en 'folders'.

Bart van Donselaar

'De postbode is uitgesorteerd'
Redactie - 9 september 2010

KRALINGEN - Tientallen postbodes komen op zondag 12 september naar Plein 1940 om te
protesteren tegen de massa-ontslagen van de TNT. Een van de initiatiefnemers is Leo Lamers.
Hij werkte maar liefst 49 jaar met veel plezier als postbezorger in Kralingen maar heeft de
veranderingen in de postwereld de laatste jaren met lede-ogen aangezien. 'Bijna iedere vaste
postbezorger loopt er nu met de pest in zijn lijf rond.'
Leo kan het nog steeds niet geloven. Zijn ex-collega's moesten vorige week folders bezorgen
waarmee TNT nieuwe medewerkers probeert te werven. 'Mensen die jaren voor de post hebben
gewerkt en zonder pardon de laan uit worden gestuurd moeten nu gaan flyeren voor hun opvolgers.
Dat is toch te gek voor woorden.'
Het postbedrijf is bezig met een gigantische reorganisatie. Maar liefst 11.000 mensen met een vaste
baan worden vervangen door (goedkopere) parttimers. 'Vooral voor de 40 en 50-jarige
postbezorgers is het vervelend. Zij hebben meestal alleen de lagere school afgerond en zitten met

een gezin en een hypotheek', vertelt Leo geëmotioneerd. Ook al is hij nu gepensioneerd, zijn
collega's laat hij niet graag in de steek. 'Er heerst op dit moment een hele bange cultuur bij de TNT.
Niemand durft wat te zeggen uit angst voor represailles. Het doet me pijn als ik zie wat er nu
gebeurt en ik spring dan ook graag in de bres voor mijn collega's.'
De aantijgingen aan het adres van TNT zijn dan ook niet mis. Zo wordt het personeel volgens Leo
bewust getreiterd en zijn overplaatsingen en reorganisaties aan de orde van de dag. 'De laatste drie
jaar is het plezier in mijn werk drastisch afgenomen. Mensen die jarenlang in de wijk hebben
gewerkt werden opeens overgeplaatst naar andere vestigingen. Er werd bovendien gerotzooid met
de uren en door intimidatie probeerde het bedrijf zelfs mensen weg te pesten. Ik werd bijvoorbeeld
door de leiding al op mijn vingers getikt als ik mijn jas over mijn stoel hing. Toen ik met pensioen
ging heb ik nog geen hand gehad. Ik moest twee maanden zuilen voor een afscheidsetentje met
collega's.'
Volgens Leo is de romantiek van het postbode-beroep dan ook volledig verdwenen. 'Vroeger voelde
de PTT aan als een grote familie. Ook al kwamen de meeste bezorgers niet uit de wijk zelf,
Kralingen voelde echt aan als onze wijk. Je kende de mensen in de buurt , dronk hier een daar nog
zelfs een kopje koffie en het ging je aan je hart als de post niet op tijd bezorgd werd. Het was een
droombaan. Dat is nu totaal verdwenen. De kennis bij de postbode is weg. Elke boerenlul kan nu
van de straat gehaald worden om voor een minimumloon te bezorgen. De postbode heeft geen status
meer.' Leo staat zondag op Plein 1940 om te protesteren tegen de massa-ontslagen.'Misschien lopen
de emoties bij sommige collega's dan hoog op, maar dat is niet zo gek als je na jaren loyale dienst
op zo'n manier wordt behandeld.'

za 11 sep 2010, 09:30

Tweespalt bij actievoerders en bonden

Postverzet TNT begint in Rotterdam
door Wouter van Bergen
ROTTERDAM - Er zijn bedrijven waar de boel onherroepelijk plat gaat als een werkgever
11.000 man ontslaat. Maar niet bij de Nederlandse TNT Post. Daar bleef het sinds de
aankondiging in juli van het grootste massaontslag sinds de mijnsluiting vooral erg stil. Het
duurde meer dan twee maanden voordat de bonden begin deze week een eerste grote
bijeenkomst hielden in aanloop naar mogelijke acties.
In de tussentijd bleef geen postbode uit protest binnen, geen brief in de postzak en weerklonk er
nauwelijks een oproep tot actie in heel Nederland. Heel Nederland? Nee, op postkantoor
Koperstraat in de Rotterdamse Alexanderpolder roeren de postbodes zich wel degelijk. In kranten,
op internetsites, intern en met klachten bij de bonden.
Voor morgen heeft 'de Koperstraat' samen met de aan de SP gelieerde actiegroep Red de Postbode
een demonstratie in Rotterdam georganiseerd waarbij ze eisen dat TNT het massaontslag
terugdraait. De dreiging van ontslag is echter niet hun enige grief. De postbodes klagen over
intimidatie, werkdruk, gerommel met uren en incidenten rond ziekmeldingen.
"Het is een zooitje", zegt de onlangs met de vut gegane Koperstraat-postbode Leo Lamers.
Vorige week maandag zijn zelfs tientallen wijken niet bezorgd , omdat er geen mensen waren. Er
zaten zelfs rouwkaarten bij! Dat was ooit ondenkbaar. Andere bronnen bevestigen dit en vullen aan
dat het ook elders gebeurt. TNT wil niet op het voorval reageren. De frustratie zit diep bij de
postbodes die vaak twintig, dertig jaar of langer hebben gediend.
"Mijn takenpakket is uitgekleed en ondertussen moet ik meewerken aan mijn ontslag", zegt een van
hen. "Laatst hebben we zelf folders moeten bezorgen om bezorgers te werven die mijn werk voor
minimumloon gaan doen!"
Het gevoel dat het management postbodes wil wegpesten heerst breed. Door een pas ingevoerde
nieuwe werkmethode komen postbodes minder buiten en besteden ze meer tijd aan het
voorbereiden van het werk voor de minimumloners aan wie zij binnenkort hun baan verliezen.
Volgens CNV Publieke Zaak is het idee dat hun bewust het leven zuur wordt gemaakt, niet vreemd.
"Ik heb laatst zelf een manager horen zeggen dat hij het zijn mensen zo lastig mogelijk zou maken",
zegt CNV-woordvoerder Jan Spijk. TNT ontkent dat het beleid is om zo met medewerkers om te
gaan. Hoewel de bonden sympathie hebben voor de actie van zondag , zetten ze kanttekeningen bij
de eisen van de organisatoren. Die willen niet minder dan de toezegging dat geen mens gedwongen
de poort verlaat.

"Die gedwongen ontslagen zijn niet nodig als de reorganisatie langer wordt uitgesmeerd", zegt
Lamers. "Cijfers over het teruglopen van de post zijn overdreven." Dat bonden wel geloven in de
noodzaak van gedwongen ontslagen en alleen inzetten op vermindering daarvan, zit Lamers en veel
collega's dan ook danig dwars.
"Er had veel eerder actie moeten worden gevoerd. Afgelopen maandag was het weer hetzelfde
liedje: ze gaan weer praten. Moet je kijken waar ons dat tot nu toe heeft gebracht!"
Vakbond BVPP doet morgen niet mee. "Wij willen niet de illusie wekken dat het zonder
gedwongen ontslagen kan", zegt bestuurder Paul Jekkers. CNV Publieke zaak spreekt wel, maar
gelooft ook niet dat poststromen niet afnemen. Abvakabo is afwezig vanwege een volle agenda.
De postbodes achter de betoging van morgen hebben de hoop nog niet opgegeven. Zij zinnen op
acties om hun doel te bereiken. Lamers droomt van een netwerk van lokale comités om langdurige
stakingen en andere werkverstorende acties te organiseren. "Als we het goed op poten krijgen en we
houden vol, dan moet het bedrijf wel inbinden. Het kan niet anders", zegt hij. Maar dat moet na
zondag gebeuren. Voorlopig is het bij de meeste bestelkantoren nog erg stil.

Managers uan TNT
moffelen de post weg
De vakorganisaties CNV en FNV
zeggerL dat deze trucs al zeker anderhalf jaar gaande zijn. De managers zouden bang zijn Problemen te
melden, omdat ze daaroP hard wor-

den afgerekend.
,,De chaos op de werkvloer is veel
groter dan het hoofdkantoor denkt
en wil weten. Managers staan
enorm onder druk en houden
daarom hun mond," zegt CNV-bestuurder Inge Bakker. Volgens twee
vertrouweliike overzichten waaruit
regionale kranten zaterdag berichtten, is het vorig jaar meer dan 34O0
keer voorgekomen dat de Post in
een hele wijk niet op tijd is bezorgd'
Dit jaar k'wam dat tot nu toe 1200

keer voor.

Een bezorger van TNT aan het werk. Volgens de vakbeweging

((

,,Medewerkers melden dat de
kwaliteit van de bezorging terugloopt, in tegenstelling tot wat de directie beweert:' zegt Peter Wiechmann van AbvaKabo FNV.

-Volgens de bonden'worden de
problemen al maar erger door de
grote ontslagronde die TNT heeft
aangpkondigd onder Postbodes en
_sorteêrders. Er verdwijnen 11.000
arbeidsplaatsen, met zeker 4500 ge'
dwongen ontslágen. Fulltime post-

De directie

wilniet

horen hoe groot de
problemen z'tjn.

dreigt de kwaliteit van de beiorging terug te lopen.

TNT Post ontkent dat er voloP
wordt gesjoemeld met post. Peilingen die het bedrijf zelf uitvoert, zou-

den nog steeds aangeven dat 95
procent van de post binnen een dag
wordt bezorgd. TNT Post is wette-

lijk verplicht dat Percentage

te

halen.

bodes moeten plaats maken voor
goedkopere parttime postbestellers.
Bakker: ,,Het is zelft zo erg dat Postbd{es folders moeten rondbrengen
waarin postbestellers worden gezocht, terwijl ze zelf ontslagen worden."

Eind vorige week stelde TNT-directeur Ger Jacobs dat het gaat om
incidenten.,,Incidenten die helaas

onder het vergrootglas van de

media een vertekend beeld geven
van de werkelijkheid."
Volgens debonden heeft de direc-

tie geen idee hoe slecht het momenteel gaat met het bedrijf. ,,Ze willen
het niet meer horen. Ze willen gewoon zo snel mogelijk van zoveel
mogelijk mensen afj'oordeelt Bakker. Bonden sluiten niet uit, dat de
problemen in oktober uitdraaien op
stakingen.
In juni is toezichthouder OPTA al
een onderzoek begonnen naar de
sleehte postbezorging in en rond
Den Haag, Delft, Gouda en Leiden.
Zaterdag boden postbodes in deze
krant excuses aan voor de slechte
bezorging.

EINDE VAN DE POSTBODE
EINDE VAN DE POSTBODE - 16 OKTOBER 2010
Er vindt een wilde staking plaats onder TNT postbodes vanwege onderbezetting en te hoge
werkdruk. Het voormalige staatsbedrijf reorganiseert en wil 11.000 postbodes ontslaan, waarvan
4.500 gedwongen, terwijl er volop werk is. De Productiedivisie waaronder de postbodes vallen,
maakte in 2009 zelfs nog een geschatte winst van 488 miljoen euro en blijft daarmee het meest
lucratieve onderdeel van TNT.
In ZEMBLA postbodes die de druk van TNT weerstaan om niet met de media te praten. Niet eerder
spraken postbodes zo uitgebreid over het keiharde beleid van postbedrijf TNT en wat dat dagelijks
voor hen op de werkvloer betekent.
Zie ook het nieuwsbericht: TNT post bezorgt vertraagde weekendpost pas op dinsdag
Van postbode naar postbesteller
Alle postbodes met een contract van 25 uur of meer worden door TNT ontslagen en vervangen door
goedkope parttime krachten. Er wordt ze geen perspectief geboden om ergens anders in het bedrijf
te werken. De 55-jarige postbode Marius is wanhopig na 30 jaar bij de post gewerkt te hebben. Hij
heeft een gezin te onderhouden en zal met zijn leeftijd niet snel weer aan een andere baan komen:
‘Er is zo ontzettend veel werk, laat ons gewoon werken. Wij willen graag werken.’
Werk uitbesteed, postbodes ontslagen
Peter Wiechman van de AbvaKabo zegt dat het niet zo kan zijn dat je duizenden mensen gaat
ontslaan en dat je de ruimte bij een goedlopend bedrijfsonderdeel wel hebt, maar willens en wetens
niet wilt benutten. De Pakketdivisie van TNT is bijvoorbeeld een snel groeiend bedrijfsonderdeel,
waar overtollige postbodes zouden kunnen werken, maar TNT kiest ervoor het overgrote deel van
dat werk uit te besteden en duizenden postbodes te ontslaan.
Een teamcoach die de postbodes moet aansturen, gaat het aan het hart dat teamcoaches aan de ene
kant mensen eruit moeten werken en aan de andere kant te weinig mensen hebben om al het werk
aan te kunnen op hun vestiging.
Een van de vele veranderingen die TNT al doorgevoerd heeft, is het zo optimaal mogelijk werken,
Optivo genoemd. Postbode Leon beschrijft hoe hij, als hij op zijn stoel zit, nu nog net 5 cm naar
links of naar rechts mag draaien, maar verder niet van zijn stoel af mag.

Hoge werkdruk
Collega-postbode Appie zegt over de werkdruk in ZEMBLA: ‘Ze zeggen: je krijgt 90 seconden per
brief. Dat is allemaal leuk en aardig als je een brievenbus hebt waar je met je auto langs kan rijden,
maar als je de brievenbus wat verder weg hebt, dan lukt dat gewoon niet.’
Leo is onlangs met de Vut gegaan. Hij geeft aan dat in zijn team zeker drie van de acht mensen
overspannen zijn geraakt. ‘Dus zo grijpt het wel aan, ja.’
TNT kiest voor aandeelhouder
Het bestuur van TNT kiest er vooral voor tegemoet te komen aan de wensen van de aandeelhouders
ten koste van de werknemers, zegt econoom H. Schenk. ‘Die hedgefondsen proberen het bedrijf een
richting op te sturen, die uiteindelijk zal resulteren in hoge winstgevendheid en hoge dividenden.
Door korte termijn bezuinigingen. En dat zijn vooral bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden.’
Jaaromzet 10 miljard - 1,13 miljard euro winst
TNT geeft echter aan dat de toenemende concurrentie en de volumedaling in de post de redenen zijn
voor de reorganisaties. De Universiteit van Utrecht berekende voor ZEMBLA dat het voormalige
staatsbedrijf ondanks de liberalisatie nog 85,7% van de Nederlandse markt in handen heeft. En dat
TNT jaarlijks een omzet van 10 miljard euro heeft en 1,13 miljard euro winst maakt. De TNT
Maildivisie – waar TNT Productie het sterkste bedrijfsonderdeel van is - zorgt voor 40 procent van
de inkomsten van het hele bedrijf TNT. En genereert meer dan 70 procent van alle winst die het hele
bedrijf wereldwijd maakt.
INTERVIEWS hierover met:
- T. Bartol, postbode;
- L. Lamers, postbode;
- J. en A. Klaver, voormalige postbodes;
- A. Zwaans, postbode;
- L. Muskens, postbode;
- P. Wiechman (AbvaKabo FNV);
- H. Schenk, econoom;
- enkele teamcoaches (niet in beeld);
- T. van Schaaijk, teamcoach;
- M. van der Meulen, postbode;
- T. Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt;
- P. Bakker, bestuursvoorzitter TNT, die niet wil reageren.
Samenstelling en regie: Thomas Blom.
Research: Sanne Boer.
Eindredactie: Kees Driehuis.
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Int.

Ondanks deze omstandigheden zijn er toch nog gewoon postbodes die

het liefst zouden willen blijven.
[titel]

M. van der Meulen, postbode

vdMeulen

Ja, ik denk het merendeel.

Int.

Dat wil hier blijven ondanks alles.

vdMeulen

ja. Ja.

Int.

Maar waarom dan?

vdMeulen
Nou het heeft, het heeft niet alleen met het, met het beroep te maken maar ook met
eh met de leeftijd. Je bent niet op een leeftijd dat je makkelijk kunt eh kunt switchen. Wat de leiding
ook beweert. Dat is gewoon niet zo.
Int.
En u bent nu 55 maar u kunt toch ook naar een mobiliteitscentrum, dan kunt u een
andere baan misschien krijgen.
vdMeulen

Ja nou dat heb ik dus geprobeerd en eh dat lukt niet.

voiceover
TNT bereidt het massa ontslag voor en stuurt brieven waarin werknemers een
rangnummer krijgen dat uiteindelijk bepaalt of ze wel of niet mogen blijven.
Int.

Heeft u al een rangnummer gekregen?
[titel]

A. Zwaans, postbode

Zwaans

ja. Nummer 53.

Int.

En wat betekent dat?

Zwaans

Eh er zijn er nog 43 voor mij eh 33 voor mij. Ja. Van de fulltimers dan he.

Int.

Dus die worden eerder ontslagen dan u, begrijp ik het dan?

Zwaans
Op papier wel ja. ja. Maar eh ja dat rangnummer dat zegt niet zo veel want eh het
gaat zo snel en ze willen het zo snel hebben dat je waarschijnlijk met z'n allen dalijk eh d'r uit gaat.
Voiceover
Duizenden mensen gaan eruit. Maar de post moet toch bezorgd worden. TNT gaat op
zoek naar nieuw goedkoop personeel die ze postbezorgers noemt. De aloude postbodes worden
verplicht werving folders rond te brengen en werken zo mee aan hun eigen ondergang.
Int.

Wat staat er op die flyers?

vdMeulen

www.postbezorger.nl

Int.

Waar zijn die voor?

vdMeulen

Dat is om postbezorgers aan te werven, in plaats van de postbodes.

Int.

Wat dacht u toen u dit voor het eerst in handen kreeg?

vdMeulen
grap.

Ja dat kan niet waar zijn. Dat, dat moet een grap zijn. Dat is een hele, hele zieke

Int.

En bent u toen naar de team coach gegaan?

vdMeulen

ja. Ja.

Int.

En wat zegt ie dan?

vdMeulen
Ja eh.. t is eh reclame. Dat moet bezorgd worden. En dan kun je zeggen ja dat is wij
zien dat niet als reclame, wij zien het anders. Geen boodschap aan. T Moet bezorgd worden. Ik ben
heel erg aan het graven, m'n eigen graf. Ja.
man
Ik vind het van de zotte dat wij werknemers binnen moeten gaan halen en dan ons
eigen werk op de tocht gaan zetten.
Int.

Wie werkt die postbezorgers in?

Man
Wat dacht je? Hier zit er eentje en in den lande doet elke postbode werkt een
postbezorger in.

Voiceover
Postbodes worden vervangen door postbezorgers. TNT stelt dat het niet meer dan
een deeltijd baan is en zoekt studenten en herintreders. Op andere plekken in het bedrijf zijn er nog
wel volledige banen, zoals bij de pakketservice die in de lift zit. Maar TNT besteedt dit werk steeds
meer uit aan ZZP-ers of uitzendkrachten. Uit 1 van de talloze interne stukken die we in handen
hebben blijkt hoe de vaste postbodes uitgesloten worden van deze banen. De leiding stelt, als werk
wordt uitbesteed is er geen sprake van vacatures. En zo gaan de banen die er zijn aan de postbodes
voorbij.
18.28

[titel]

P. Wiechmann, Abvakabo FNV

Wiechmann
Het kan niet zo zijn dat je duizenden mensen gaat ontslaan en dat je de ruimte die
je bij een wel goedlopend bedrijfsonderdeel hebt willens en wetens niet wilt benutten.
[titel]
vdMeulen

M. van der Meulen, postbode

Er is zo ontzetten veel werk. Laat ons gewoon werken. Wij willen graag werken.

Voiceover
Het aantal brieven dat de postbodes van TNT dagelijks rondbrengen daalt.
Bovendien hebben zij er ook nog concurrentie bij gekregen. TNT snijdt rigoureus in de kosten.
Vaste postbodes moeten het veld ruimen voor goedkope krachten. Het gevolg is honderden klachten
van het personeel dat het werk niet meer aan kan.
TNT heeft een ingrijpend massa ontslag aangekondigd maar gaat het dan
zo slecht met TNT post? Medewerkers van de Universiteit Utrecht berekenen voor Zembla dt TNT
juist veel verdient aan de Nederlandse post. In 2009 zorgden postbodes en sorteerders voor een
geschatte winst van 488 miljoen euro. De Nederlandse post is daarmee het best verdienende
onderdeel van TNT wereldwijd. Deze winst komt vooral ten goede aan beleggers van over de grens,
aangezien de aandelen van TNT voor 90 procent in buitenlandse handen zijn.
[titel]

H. Schenk, econoom

Schenk
Je bent overgeleverd aan de internationale financiële markten, lees vooral
Amerikaanse financiële markten. Dus Amerikaanse financiële principes, dus Amerikaans financieel
gedrag en ja het grote verschil tussen Amerikaanse ondernemingen en Europese ondernemingen ligt
er natuurlijk juist in dat sociale aspect. Ligt in een onvoldoende hoog op de agenda staan van het
werknemersbelang in ondernemingen, ja die sfeer neem je of krijg je onvermijdelijk binnen jouw
onderneming, binnen het bestuur van je onderneming mee.

Red de gleuvenridder
door Driek (DriekOplopers)
op 19-10-2010 @ 02:00
Ze hebben gekleurde lijnen op de grond getekend. Rechthoeken. Daar mag je
voortaan niet meer buiten komen met je voeten. Behalve als je maat 45 of groter
hebt, want dan pas je niet binnen de lijntjes. Als je een binnenlandse brief in de
sorteerkast gooit moet je binnen de blauwe lijnen blijven, als je een postpakket
moet neerleggen, dan krijg je wat extra bewegingsvrijheid. Dan mag je tot de gele
strepen. Dat is ongeveer 10 centimeter verder. Deze ontluisterende,
mensonterende beelden waren een paar dagen geleden te zien op de televisie. Waren het beelden uit
een strafinrichting voor veroordeelde massamoordenaars? Nee. Hebben we het hier over een
documentaire over een kinderwerkkamp in een lage-lonenland zoals India of China? Nee, ook niet.
De postafdeling van Bergen-Belsen of Dachau dan? Weer fout. Het betreft hier opnamen van hoe
een werkgever in Nederland meent, anno 2010 met zijn personeel om te mogen gaan. De
postsorteerafdeling van TNT-Post.
Daar sta je dan. Al dertig jaar postbode en sorteerder. Altijd je werk zelfstandig gedaan, en op een
goede manier. Op verjaardagen altijd gepikt dat men je kierenduwer noemde, spletenvuller of
gleuvenridder. Brieven altijd op tijd aan het juiste adres bezorgd. Word je nu als een randdebiel
behandeld. Het is bij de beesten af.
Met mijn opvattingen over marktwerking heb ik in de loop der jaren nogal wat vijanden gemaakt.
Met name binnen de vakbeweging. Want de geachte vakbondsbazen scheten zeven kleuren stront
voor hun achterbannen en bleven daarom zonder een spier te vertrekken, vechten voor het behoud
van situaties waarin ambtenaren zoals buschauffeurs hoogstens 20 uur per week echt achter het
stuur zaten. De marktwerking heeft in dat soort branches betekend dat op kosten van uw en mijn
belastingcenten het grote profiteren door aartslui personeel wel voorbij is. Mooi zo. Maar wat er bij
TNT-Post aan de hand is, is werkelijk te grof voor woorden. Personeel als randdebielen behandelen.
Pure uitbuiting. Iedereen die een paar keer met een voet buiten de lijntjes heeft gestaan, krijgt een
berisping. Daarna een aantekening in het dossier, en bij de volgende misstap volgt ontslag.
En dan die postbodes. Die verdienen een redelijk salaris, al moeten ze regelmatig onbetaald
overwerken omdat ze meer brieven meekrijgen dan ze in hun werktijd kunnen bezorgen. Een
postbode verdient ongeveer 20 euro per uur. Geen vetpot, maar ook niet onfatsoenlijk weinig. Maar
je kunt ook die postbodes ontslaan, en stukloonwerkers inhuren. Die verdienen maar 8 euro per uur.
Dus wat doet TNT-Post? Die laat de postbodes wervingsfolders bezorgen voor stukloners. Terwijl
die postbodes net te horen hebben gekregen dat ze binnenkort zullen worden ontslagen. Hoe
mensonterend wil je het hebben? De beelden van huilende postbodes waren hartverscheurend. Alle
sympathie dus voor de actie Red de postbode.

De documentaire werd gemaakt tegen de wil van de directie van TNT-Post. De beelden werden
door personeelsleden naar buiten gesmokkeld. En de baas van het spul, Peter Bakker, weigerde elk
commentaar. Je zag hem slechts wegrijden in een dikke auto-met-chauffeur. Afgemeten zeggend
dat TNT-Post zoals bekend niet met de media praat. Onvoorstelbaar: een eersteklas hufter op
wielen.
Ik heb stevige kritiek. En niet alleen maar op dat tuig in de leiding van TNT-Post, maar om te
beginnen ook op onze regering. Waarom wordt geaccepteerd dat het verbod op stukloon gewoon
wordt genegeerd, en het minimumloon wordt ontdoken? Hebben we dan voor niets een
Arbeidsinspectie, een Ministerie van Sociale Zaken, een Ministerie van Economische Zaken? Hoe
kan het bestaan, dat de overheid pikt dat in een fatsoenlijk land op zo’n manier met personeel wordt
omgesprongen? En dan te bedenken dat het afgesproken percentage brieven dat een dag na het op
de bus doen wordt bezorgd, allang niet meer wordt gehaald. Terwijl TNT-Post in ruil voor die
kwaliteitsnorm het alleenrecht heeft op de lucratieve briefpostmarkt. Terwijl de Afdeling Nederland
van multinational TNT de meeste winst genereert. Uitvreters. Over de rug van de postbode, ten
koste van de kwaliteit van de postbezorging. Het komt regelmatig voor, dat brieven niet één dag
onderweg zijn, maar vier. Want het is zo lekker goedkoop om af en toe een paar containers met
postzakken maar fijn een paar dagen te laten staan.
Maar ook stevige kritiek heb ik op de vakbonden. Die hadden al lang geleden tot een massale
staking moeten oproepen. Die bonden die bij het minste of geringste de bus, de trein of de
vuilniswagen stilzetten, missen de ruggengraat om tegen een écht hufterige werkgever een vuist te
maken. Lafbekken! En nu is het te laat. Je achterban wordt behandeld op een manier waar de
honden geen brood van lusten, en je staat erbij en je kijkt ernaar. Echt, om bondsbestuurder te
worden hoef je tegenwoordig niets te kunnen. Echt helemaal niets.
Zelfs rouwbrieven worden niet meer gegarandeerd op tijd bezorgd. Flikker maar op de stapel, is het
devies bij de managers van TNT-Post. Nee, doodsverwensingen zijn niet okee. Maar ik betrap mij
op fantasietjes. Want ik ben ook maar een mens. Fantasietjes dat over een poosje de nabestaanden
van Peter Bakker de rouwbrieven om bezuinigingstechnische redenen veel te laat op de mat vinden.
Als hij al lang en breed is gecomPOSTeerd…

Code Zwart!
Solidair met poststakers – en meer over de TNT-strijd
Afgelopen avond vond in Den Bosch een informatieavond plaats over de TNT-staking, en wat
mensen die niet bij TNT-werken kunnen doen om solidariteit te steunen. Het was een mooie,
waardevolle avond, waarin ook een solidariteitsinitiatief werd gepresenteerd: ‘Code Zwart‘, opgezet
door enkele mensen van de Vrije Bond na discussie met TNT-ers vorige week.
Het idee is dat mensen geen postcode op bijvoorbeeld hun kerstkaarten zetten. Zonder postcode
moet de post handmatig verwerkt worden, waardoor de TNT personeel moet inzetten en op kosten
gejaagd wordt. Ik vind het een mooi initiatief, en hoop dat het wijd en zijd wordt opgepikt. Als veel
mensen dit doen, en als er ook publiciteit rond dit initiatief ontstaat, dan is dat slechte PR voor TNT
en een teken dat stakende postbodes steun en bemoediging vinden buiten hun bedrijf. Dat is nodig,
want een goede postbezorging is in het belang van ons allemaal. Daar horen minstens goede
arbeidsvoorwaarden en baanzekerheid bij.
Hoofdmoot van de avond was de vertoning van een Zembla-documentaire “Einde van de
postbode” en enkele korte filmpjes met interviews rond de TNT-staking. Informatief. De Zembladocumentaire was indringend en soms verbijsterend. Je kreeg te zien hoe het postbedrijf steeds
sterker onderworpen wordt aan de logica van winst-voor-de-aandeelhouders, ten koste van zowel de
positie van het personeel als de kwaliteit van de postbezorging. het is niet eens dat er geen winst
gemaakt wordt en dat er daarom mensen uit zouden moeten. Nee, moet nog méér winst gemaakt
worden, daarom moet er vast personeel uit. Volgens aandeelhouders en TNT-directie althans.
En inderdaad, de gewone postmarkt slinkt kennelijk, al gaat het minder snel dan het bedrijf beweert.
Maar de totale markt, met allerlei pakketverzending, groeit. Je zou dan zeggen dat postbodes intern
een andere functie zouden kunnen krijgen bij de pakketverzending of zo. Nee dus. Postbodes
vliegen eruit, en intussen werft TNT uitzendkrachten en ZZP-ers voor de méér winstgevende
pakketdienst. Die werken veelal voor 40 procent lager loon. De absurditeit bereikte een zieke
climax toen de documentaire liet zien dat postbodes de folders rond moeten brengen waarin de TNT
losse postbestellers werft die straks het werk van de postbode mogen gaan doen.
Bijna griezelig waren de observaties over de situatie in het bedrijf zelf: personeel dat bijna vastgezet
wordt, met nauwelijks nog bewegingsvrijheid, in de depots. De bedrijfsvoering deed me
enigszins denken aan de aloude stalinistische planning. Systematisch opgevoerde werkdruk, waarin
rayons en daaronder teams een lading post toegewezen krijgen die verwerkt moet worden, met een
budget waarmee dat gedaan moet worden. Dat budget is te krap, waardoor het personeel onder
enorme druk staat om steeds sneller en steeds langer te werken. Een vracht waar eerst een uur voor
stond, moet nu binnen 35 minuten, zo vertelde een TNT-er. Alleen modelarbeiders ontbraken nog,
maar die hebben misschien ook weinig zin als ze toch ontslagen gaan worden.

Opvallend was ook de rol van de vakbond. Er kwam een bondsbestuurder van AbvaKaBo aan het
woord, P.Wiechman. Die erkende dat de bond te traag was geweest, dat achteraf gezien de vakbond
eerder stevig tegengas had moeten geven. Deze voorzichtig-kritische houding verbleekte echter bij
één van de TNT-ers die na een protestbijeenkomst in Nieuwegein zowat briesend naar buiten
kwam, zwaar teleurgesteld was in de vakbond, en vond dat de zaak gewoon plat moest.
Na de documentaire en de stukjes film was er discussie, over het initiatief Code Zwart, over de rol
van de vakbond, over de vraag hoe TNT-ers de kracht kunnen vinden om hun strijd te voeren, ook
als dat haaks staat op de officiële vakbondsopstelling. Vooral over de vraag wat mensen buiten de
BN TNT zouden kunnen doen werd goed doorgepraat. Het gaat hier verder dan solidariteit met
stakers, het gaat immers om een postvoorziening die in het belang van de maatschappij werkt, en
die ons dus allemaal aangaat. Dat maakt dat actie van niet-TNT-ers tegen de TNT-directie gewoon
ook op zijn plek is. Het is daarbij, zo werd ook door anderen en door mij naar voren gebracht, dan
wel zaak om dat in samenspraak met strijdbare TNT-ers te doen. Het Code-Zwart-initiatief is een
mooi voorbeeld daarvan.
Tot zover de bijeenkomst. Nog enkele gedachten over de actuele situatie rond de komende staking.
Solidariteit van buiten de TNT zelf is juist nu extra nodig, nu die staking deels naar een nieuwe
hoogte groeit, maar tegelijkertijd ook met een flink probleem te kampen krijgt. Volgende week
wordt er drie dagen gestaakt bij het bedrijf – maar de staking wordt niet door alle drie betrokken
vakbonden gesteund. De BVPP, een categorale bond van enkel postpersoneel, maakte vandaag
bekend dat de TNT 550 minder gedwongen ontslagen wil doorvoeren. Als het waar is, dan is dat op
zich goed nieuws; het is erg de vraag of dit zonder de stakingen en stakingsdreiging tot nu toe zo
ver zou zijn gekomen. Het is dus een bescheiden teken dat staken zin heeft, dat strijd loont.
Dat smaakt naar méér, zou ik dan denken.
Maar voor de BVPP is het tegelijk een aanleiding om niet verder te staken! “Wij zijn er van
overtuigd dat we met 550 minder ontslagen het onderste uit de kan hebben gehaald.” Waarom? Als
er nu opeens 550 ontslagen minder mogelijk zijn, waarom zouden daar nog niet 2550 ontslagen
méér afgestaakt kunnen worden? Gelukkig trappen andere vakbonden CNV Publieke Zaak, en
Abva Kabo FNV, er niet in. Aan de vermindering van het aantal ontslagen zit ook nog eens
“loonmatiging” vastgekoppeld. “Onze achterban ziet daar geen brood in. Zij vrezen dat er toch
meer ontslagen zullen vallen.” Met een TNT die langs slinkse, individuele
‘overcompleet’-verklaring al met het ontslaan van mensen is begonnen, is die angst reëel. Zoiets is
moeilijk bij te houden en te controleren. Dat is trouwens een extra argument om niet voor mínder
ontslagen te geen, maar voor géén gedwongen ontslagen. Dat is sowieso beter, en makkelijker te
controleren ook.
Met de driedaagse staking die nadert, met een TNT die haar personeel treitert en tergt terwille van
de winst, en met ene vakbondsfront dat een gevaarlijke barst vertoont, is het zaak scherp te zijn.
Solidariteit tussen de TNT-collega’s zelf – ongeacht vakbondslidmaatschap! – is belangrijk, om de
staking solide te houden en te versterken. Solidariteit van buiten TNT-ers zelf kan stakers
aanmoedigen, en de TNT-directie extra kopzorgen opleveren. Vanwege dat laatste nogmaals: Code
Zwart!

Dit bericht is geplaatst op om zaterdag, december 4th, 2010 door 12:44 am en is geplaatst onder Arbeidersbeweging,
Nederland.

Witteman: "Meneer Bakker, dat andere was misschien nog wel erger om te zien, omdat daar een postbode
'zijn eigen graf moest graven' zoals hij het zelf formuleerde omdat hij een folder in de bus moest doen voor
mensen om die zich zouden kunnen melden als postbezorger die dan die postbode weer overbodig zou
maken. Hoe verzin je dat?"
Bakker: "Ja - dat weet ik ook niet precies hoe je dat verzint. Ik weet wel dat we het vrij kort daarna - haha hebben stopgezet. Want dat is - dat gaat voorbij de menselijke maat..."
Witteman: "Maar kunt u verklaar .. [onverstaanbaar] .. U weet hoe leidinggeven gaat, u weet hoe de structuur
van uw onderneming is. Kunt u uitleggen hoe dat heeft kunnen gebeuren? Dat - hoe iemand die beslissing
heeft genomen, die blijkbaar niet voldoende werd gecontroleerd door iemand die daar boven zit, waardoor
dat kon gebeuren?"
Bakker: "Ja dat is een heel complex van factoren, kijk de werkelijkheid van dat postbedrijf die kunnen we niet
ontkennen. Postvolumes dalen..."

[Telegraaf, via Red de Postbode]

TNT-topman zit mis met folderactie
door Wouter van Bergen
Amsterdam, vrijdag 13 mei 2011
Postbodes van TNT moeten nog steeds folders rondbrengen om voor hun werkgever goedkope
bezorgers te werven. Dit ondanks beweringen van TNT-topman Peter Bakker eergisteren in Pauw
en Witteman dat het bedrijf was opgehouden met de praktijk die postbodes het gevoel geeft hun
eigen graf te graven.
Maar deze onderbreking blijkt van korte duur te zijn geweest. Ook gisteren blijken dezelfde folders
op diverse plekken in het land opnieuw Huis aan Huis door postbodes te zijn verspreid. Dat
gebeurde onder andere in wijken in de regio's Rotterdam en Eindhoven. In het laatste gebied zou het
een haar hebben gescheeld of woedende postbodes hadden de folders in de vuilcontainer gekieperd,
aldus een medewerker daar.
Een woordvoerder van TNT verklaarde gisteren dat men na de Zembla-uitzending afgelopen jaar
slechts tijdelijk was gestopt, omdat toen een bijzonder gespannen sfeer bestond in het bedrijf
waarbij de stakingsdreiging niet van de lucht was. Ook zei hij dat de parttimers die worden
geworven nog niet de vervangers zijn voor de huidige postbodes, maar voor andere bezorgers die
door natuurlijk verloop verdwijnen.

From: Kunz, Pieter (P.H.)
Sent: Friday, May 13, 2011 9:18 AM
To: Leo Lamers
Cc: Gesthuizen S.M.J.G. ; Vries, Bernard

(B.G.) de ; OR PRODUCTIE, Secretariaat ; telegraaf
wouter van ber ; Bakker, Peter ; Inge bakker CNV ; paul jekkers ; Peter wiechman ABVAKA ;
Sander ABVAKABO
Subject: RE: Re:

Beste Leo
Ik las net de mails over de flyers. Laten we hier nu geen verdere discussie over
voeren. Peter Bakker is eind vorig jaar door mij geinformeerd dat we gezien de
oplopende spanningen de flyers hadden ondergebracht bij VSP. Toen hij de vraag
kreeg bij P&W wist hij niet beter dan dat dat nog steeds gebeurde. Je kunt je
voorstellen dat hij zich niet bezig houdt met de wekelijkse plannning van de
flyers.
Ik heb begin dit jaar besloten weer zelf te gaan bezorgen omdat de effectiviteit
via Post hoger is dan VSP. Omdat we op nogal wat kantoren bezettingsproblemen
hadden, door achterblijvende instroom van Postbezorgers, heb ik het management
opgedragen alles te doen om de bezetting op orde te brengen. Dit lukt inmiddels
en we zien dat ook terug in de kwaliteit die in 2011 op een zeer hoog niveau
ligt. Mensen geven mij ook aan dat ze dat merken en stellen dat op prijs. Zoals
je weet was ik onlangs nog op de Koperstraat en dat is zo'n voorbeeld waar de
rust is teruggekeerd door o.a de bezetting op orde te brengen.
Voor de goede orde de werving van postbezorgers vindt plaats op basis van
afspraken met OR en vakorganisaties binnen de ruimte die er is binnen een
kantoor op basis van de normale uitstroom, zoals we dat al vanaf 2003 doen.
We gebruiken met de flyers een eigen produkt dat bewijst dat Post een goed
medium is om mensen te werven. Dat sommige postbodes hier moeite mee hebben
begrijp ik echter in de gesprekken die ik met de mensen heb zegt men mij dan wel
het is Post dus ik bezorg het. Dat noem ik een professionele opstelling en daar
heb ik respect voor.

Volgens mij hebben we met elkaar wel wat anders aan ons hoofd en als je de
cijfers van het 1e kwartaal hebt gezien met weer een volume daling van meer dan
8 % ! dan snap ik niet waar je mee bezig bent. Ik heb Peter Bakker gemeld dat ik
jou over de kwestie heb geinformeerd en dat het jammer is dat hij bij P&W niet
wist wat ik eerder dit jaar om voor mij goede redenen heb besloten.

Met vriendelijke groet,
Pieter Kunz
Directeur Productie
T +31 (0)88 868 75 86

• 2595 AK 's-Gravenhage
• 2500 GG 's-Gravenhage

Prinses Beatrixlaan 23
Postbus 30250
Nederland

www.tntpost.nl
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Van: Leo Lamers
Verzonden: donderdag 12 mei 2011 20:07
Aan: Bakker, Peter
CC: Gesthuizen S.M.J.G.; Kunz, Pieter (P.H.); Vries, Bernard (B.G.) de; OR PRODUCTIE, Secretariaat;
telegraaf wouter van ber; Inge bakker CNV; paul jekkers; Peter wiechman ABVAKA; Sander ABVAKABO
Onderwerp: Re: Re:

Geachte heer Bakker
Vraagt u eens verder in zuid –Holland en Brabant , ik ga u geen plaatsen geven omdat ik
niet wil dat mijn collega’s door TNT worden terug gepakt
En vraag u het eens na bij de heer Kunz
U zegt dat u niet voor leugenaar wil uit gemaakt worden, maar dit waren toch echt leugens
die verteld werden over de folders
en wat de OR betreft die heeft al jaren in u zak

Dit was in februari zo en nu nog steeds het zelfde test duurt nog steeds
Beste Leo,
Ik wil toch even reageren op jou bericht. Volgens mij heeft er een goed gesprek plaatsgevonden met een
delegatie van het personeel op de Koperstraat. Ik kreeg ook de vraag voorgelegd waarom er nu opeens in de
flyer voor postbezorger in plaats van tot 15 uur nu tot 25 uur staat. Mijn antwoord was dat ik dat zou
uitzoeken zeker als dat tot verwarring leidt. Ik heb ook aangegeven dat gemiddeld minder dan 15 uur wordt
gewerkt door postbezorgers en dat het mij ook niet bekend was waarom er dan nu tot 25 uur op de flyer staat.
Inmiddels heb ik e.e.a laten uitzoekem en blijkt het om een beperkte test te gaan, in bepaalde gebieden, om
uit te vinden als we meer dan 15 uur aanbieden (in de flyer staat tot 25 uur) of er dan meer mensen reageren.
Er staat dus ook niet in de flyer dat wij mensen zoeken voor 25 uur maar tot 25 uur. Ik heb na mijn bezoek
opdracht gegeven om vast te houden aan de 15 uur omdat het niet nodig is om verwarring te stichten. Dat de
reeds gedrukte flyers zijn verspreid lijkt mij normaal. Je gaat niet zomaar iets weggooien. De vraagsteller
heeft in de bijeenkomst ook aangegeven gewoon te bestellen maar er wel moeite mee te hebben.
Het door jou aangehaalde geval van contract beindiging is mij niet bekend.
Ik ga dit maandag na. Ik zal ook zorgen dat de medewerkers in de Koperstraat nog een
terugkoppeling over de flyer krijgen en ik ga er ook binnenkort weer langs. Volgende week ben ik
op het Sorteercentrum Rotterdam en dan bespreken we daar de aanpak van de onvrede. Ik blijf mij
daar voor inzetten.
Groeten
Pieter Kunz

Met vriendelijk groet
Leo Lamers

From:

Peter Bakker

Sent: Thursday, May 12, 2011 5:56 PM
To:

Leo Lamers

Cc:

Pieter Kunz ; Gesthuizen S.M.J.G.

Subject: Re:

Heer Lamers,
Dank dat U me daar op wijst.
Als U mij de specifieke informatie stuurt kan ik actie ondernemen.
Ik zou het op prijs stellen als U de toon van uw berichten wat matigt. Ik wens door U niet voor leugenaar te
worden uitgemaakt. De collega's van de COR welke in de zaal zaten hebben me gecomplimenteerd met de
balans in de boodschappen. Hun reactie staat ver verwijderd van de uwe.
Vriendelijke groet,
Peter
Peter Bakker
TNT N.V. - Global Express and Mail
(Sent from my Blackberry)

From: "Leo Lamers"
Sent: 12/05/2011 15:34 ZE2
To: Peter Bakker
Cc: "telegraaf wouter van ber"; "Kunz, Pieter \(P.H.\)" ; "Gesthuizen S.M.J.G."

Geachte heer Bakker
Gisterenavond de heer Bakker gezien op TV en weer weet u niet wat er gebeurd op de
werkvloer, de afgelopen week zijn er weer folders bezorgd door postbodes om
postbezorgers te werven
Het is niet de eerst keer dat de top van TNT daar over staat te liegen
Ik zal Paul en Witteman daar ook op wijzen, want mooie praatjes kunnen wij nu wel van
TNT

Groetjes Leo lamers

Open brief aan de heer P. Bakker Ex voorzitter raad van bestuur TNT
Geachte heer Bakker
Bij een afscheid wordt er achter uit gekeken wat u heeft betekend voor TNT
U heeft veel complianten gehad van de aandeelhouders en u naaste medewerkers
hou dit gevoel vooral vast
Ik als werknemers ben beslist niet positief, de afgelopen jaren onder u leiding
is de intimidatie en de werkdruk op de werkvloer nog nooit zo groot geweest
Bij Pauw en Witteman verteld u gewoon leugens ,
U vertelde tot tranen toe geroerd te zijn naar aanleiding van de uitzending van
Zembla, u wist niet dat het zo erg was, maar in mei van 2010 heb ik u een mail
gestuurd met hoe erg het was , pas na herhaalde verzoeken van mij kant om te
antwoorden , heeft u de Area Zuidwest opdracht gegeven contact met mij op te
nemen en u liet het verder afhaaldeling door een secretaresse van de Area doen,
ook nu komen uit het land nog steeds de zelfde berichten dus er is weinig
veranderd ook na de Zembla uitzending ,dus echte tranen zijn het niet geweest
U verteld ook dat folders voor postbezorgers niet meet door de postbode zelf
besteld hoeven te worden, maar dat het uit besteed is aan VSP, ook dat klopt
niet er worden door de postbode nog steeds folders besteld om mensen te
werven om hun baan over te nemen
Hier uit blijkt dat u de afgelopen jaren zich niet met de werkvloer heeft bemoeid
en dat de heren Koorsta, Aben. Hollander (Kunz) hun eigen gang konden gaan
en u niet hebben ingelicht. En deze heren worden daar nu voor beloond met
voorzitter van de raad van bestuur de ander mag ook in de raad gaan zitten. Hier
uit blijkt als je de boel belazerd je promotie krijg , ook bij u opvolgers heeft u
nooit gedacht laat ik eens niemand aan stellen die een beetje sociaal is. Nee
alleen mensen die de aandeelhouders tevreden kunnen stellen die zijn belangrijk
, werknemers niet
Verder doet u voorkomen dat TNT een geweldig sociaal plan heeft en dat er al
duizenden medewerkers aan een nieuwe baan geholpen heeft, u vertelde er niet
bij, dat honderden mensen van het sorteerbedrijf in oktober op straat staan
omdat deze niet te bemiddelen zijn, evenals de 4000 ouder postbodes boven de
50 jaar, deze mensen kunnen dus de WW in
Verder doet u zich zo goed voor over de goede doelen het wereld food
programma (WFP) echter dit is alleen om u en TNT te profileren kijk hoe goed
wij zijn. Was u maar zo goed voor u eigen mensen.
Maar heeft u ooit zelf wel eens klaar gestaan voor andere, dat wat postbodes
regelmatig wel doen
Ik zelf ben bijna 49 jaar postbode geweest en stond als postbode altijd klaar voor
de mensen, heb 20 jaar als postbode een blinde vrouw geholpen ,deed al haar
geldzaken had een giropas van haar en heb nooit een gulden daarvan in mijn zak

gestoken, als zij werd opgenomen in het ziekenhuis dan ging ik in mijn vrije tijd
bij haar op bezoek .
Ik geef u dit voorbeeld maar zo zijn er duizenden postbodes in het land die dit
een gewone zaak vinden maar u heeft dit mooie beroep de nek om gedraaid
U gaat er trots op dat u een ½ jaar vrijwilligers werk gaat doen ,is ook niet zo
moeilijk met 2 jaar salarissen mee 4 miljoen? , kan je er makkelijk een ½ jaar
tussen uit en is altijd weer goed bij u volgende baan, kijk ik heb bij de Verenigde
Naties gewerkt, alles wat u doet heeft als doel, zelf er beter van te worden
Verder hoop ik dat nog eens terug denkt om de mensen op de werkvloer die u de
vernieling heb in geholpen , mensen met een koophuis en 2 kinderen de WW in
de oudere die zich nog te pleuris mogen werken
Mijnheer Bakker ik hoop dat u als christen zich later daar allemaal voor kunt
verantwoorden en ik zal u morgen de hand geven bij u afscheid , als ik tenminste
binnen mag komen, de laatste keer in Hoofddorp had u een aantal van die
klerenkasten ingehuurd dus ik wacht wel af
Tot morgen in Hoofddorp op u afscheidsfeestje
Met vriendelijk groet
Leo Lamers
.
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1. Overview
1.1 Samenvatting
Tussen 23 juni 2008 en 1 juli 2009 heeft TNT Post meer dan
24.600 nieuwe postbezorgers, zaterdagbestellers en tijdelijke
hulpkrachten geworven. De jaren erna moeten naar
verwachting vergelijkbare of zelfs grotere aantallen
geworven worden. Dat vraagt een continue wervingsinspanning van een op de Nederlandse arbeidsmarkt
ongekende omvang. De enorme aantallen sollicitaties maken
een strakke, deels geautomatiseerde aanpak noodzakelijk.
De grote concurrentie op dit segment van de arbeidsmarkt
dwingt tot een snelle en adequate afhandeling van sollicitaties. Om de druk op de werving te verminderen, is daarnaast
het terugdringen van verloop een belangrijk speerpunt. In
samenwerking met de afdeling Communicatie en het kernteam Binding en Behoud weet het Centraal Wervingsbureau
(CWB) binnen een jaar de doelstellingen te bereiken en de
werving te professionaliseren.
1.2 Organisatie en management
De werving van postbezorgers wordt aangestuurd door het
CWB, dat onderdeel is van Human Resource & Organisatie,
een centrale stafafdeling binnen Mail Nederland.
Bij het CWB werken inmiddels 5 medewerkers. Op elke area is
een wervingscoördinator aangesteld die de organisatorische
schakel vormt tussen het CWB en de ongeveer 30 VBG’n in
de area. De wervingscoördinator onderhoudt het contact met
Hiring Managers op de VBG’n.

Het sollicitantenvolgsysteem kent ruim 600 geautoriseerde
gebruikers, merendeels op de 180 VBG’n. Elke operationeel
leidinggevende heeft te maken met behoud. Nauwe samenwerking is er met de area’s en met het team Arbeidsmarktcommunicatie bij Communicatie.

1.5 Belangrijkste prestaties
• Werven van 8400 postbezorgers, 6800 zaterdagkrachten,
6000 tijdelijke hulpkrachten en 3400 deeltijdwerkers onder
de CAO TNT tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2009 (totaal
24.600 mensen).

Overige stakeholders
Naast bovengenoemde directe betrokkenen ook:
Opdrachtgevers: dr Productie, dr HR&O
Productieorganisatie: Projectgroep Postbezorgers NIMP,
Kernteam Behoud&binding postbezorgers
Externe partijen: communicatieadviesbureau TMP Worldwide,
mediabureau ZenithOptimedia, ICT-leverancier Connexys,
uitzendbureaus.
Personeel: met name postbodes en postbezorgers en hun
leidinggevenden en de medezeggenschap.

Grafiek Totale instroom 1/7/2008 – 1/7/2009

1.3 Relatie met strategie TNT Post
Door het afnemende postvolume en de toenemende
concurrentie ziet TNT Post zich gedwongen tot grootschalige
kostenbesparing (NIMP-traject*). Onderdeel daarvan is de
vervanging van fulltime postbodes* door goedkopere
parttime postbezorgers*. Om de besparingsdoelstellingen
te realiseren moet het totaal aantal postbezorger FTE’n jaarlijks met ongeveer 20% groeien.
(* zie verklarende woordenlijst op pagina 7)

1.4 Strategische doelstellingen CWB
- Genereren van voldoende kwalitatief goede sollicitaties om
aan de vervangingsvraag te voldoen en een voldoende
bezetting binnen Productie te waarborgen.
- Sturen op een snelle en adequate afhandeling van de
sollicitaties en borgen van de sollicitatieprocedure.
- Reduceren van no-show (percentage postbezorgers dat op
de 1e werkdag wegblijft) met 10% voor augustus 2009.
- Terugdringen van de vervangingsvraag onder
postbezorgers met 10 % (periode augustus 2008 t/m
juli 2009).
- Professionaliseren van de sollicitatiegesprekken door het
inzetten van een goede gespreksleidraad en andere
hulpmiddelen.
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• Door deze werving realiseren van groeidoelstelling van het
aantal postbezorgers in het kader van NIMP.
• Verminderen werkdruk binnen VBG door het op niveau
brengen van de personele bezetting.
• Introduceren en toepassen marketingprincipes in
wervingsaanpak.
• Creëren van online sollicitatieplatform via een speciale
wervingswebsite met online selectietool.
• Opzetten van backoﬃce voor afhandeling grote aantallen
sollicitaties.
• Uitwerken van op doelgroepen gerichte communicatie- en
mediastrategie.
• Aanpassen opleiding en inwerkperiode postbezorgers.
• Resultaten binnen beschikbare wervingsbudgetten behaald
• Ontwikkelen landelijke communicatiecampagne binnen
budget.
• Door online selectietool verminderde werkdruk voor
leidinggevenden op VBG’n.
• Continu leren en toepassen opgedane kennis.
• Tevreden opdrachtgevers verzoeken om uitbreiding scope
CWB: ook functies voor Collectie en Sorteren.

2. Achtergrond
2.1 Waarom centrale werving?
In het kader van het NIMP-traject wordt in 2002 besloten
25.000 fulltime postbodes gaandeweg te vervangen door
deeltijd postbezorgers, om zo een structurele besparing te
realiseren op personeelskosten.
In 2002 wordt gestart met de werving van postbezorgers.
Omdat de werving van postbodes van oudsher decentraal op
de VBG’n plaatsvindt, gaan zij ook de postbezorgers werven.
Door succesvolle mobiliteitsmaatregelen onder postbodes en
door een groter dan verwacht verloop onder postbezorgers
ontstaat in 2007 een tekort aan mensen. De werving verloopt
niet snel en goed genoeg. Het leidt tot acute problemen op
de werkvloer: omdat veel VBG’n kampen met onvoldoende
bezetting, neemt de werkdruk sterk toe.
Een intern onderzoek laat zien dat de gebruikelijke decentrale
werving voor duizenden vacatures niet effectief is. Door
versnipperde lokale inzet is er geen eﬃciency en synergie.
De kennis en expertise om op een juiste manier te werven
ontbreekt. Het gebrek aan professionaliteit tast het imago
van TNT Post als werkgever in negatieve zin aan. Lokaal
ontwikkelde activiteiten en middelen zijn niet in lijn met het
merk TNT Post. Daarbij is er lokaal nog onvoldoende aandacht
voor behoud. ‘Instroom en behoud van goede postbezorgers
zijn een voorwaarde voor het succesvol opereren van TNT
Post’, concludeert het onderzoeksrapport. ‘De werving van
postbezorgers moet worden gecentraliseerd en
geprofessionaliseerd en aandacht voor behoud en binding
is noodzakelijk.’ Najaar 2007 volgt de Mailboard de
aanbevelingen uit het onderzoek: er moet een Centraal
Wervingsbureau (CWB) komen.
2.2 Tijdlijn
Door de grote urgentie is direct een aantal belangrijke
stappen gezet.
Oktober 2007: Projectteam vanuit HR&O Productie.
Projectplan vult aanbevelingen uit intern onderzoek nader in
(o.a. opzet en bemensing CWB en decentrale wervingsbureaus in
de areas, centralisatie werving, communicatiestrategie).
December 2007: Lancering wervingswebsite
www.postbezorger.nl. Sollicitaties worden handmatig naar de

areas doorgezet. Verdere automatisering is gewenst. In februari
aanschaf (bij Connexys) van sollicitantenvolgsysteem om aan de
website te koppelen.
Januari 2008: Communicatie start ontwikkeling communicatiestrategie voor werving op basis van probleemanalyse, enquête
en belevingsonderzoek onder postbezorgers uit najaar 2007.
Februari 2008: Standaardisering landelijke communicatie blijkt
onmogelijk door grote variëteit in werkdagen/ -tijden, contractomvang, werkinhoud, opleiding en arbeidsvoorwaarden. BU
Productie stelt eenduidige propositie op.
Maart 2008: Centralisering wervingscommunicatie.
Standaardisering van bestaande wervingsmaterialen. Aantal
verschillende uitingen drastisch beperkt. Goedkopere centrale
inkoop media, drukwerk en productiemiddelen.
April-juni 2008: Onder grote tijdsdruk ontwikkeld Connexyssysteem blijkt bij oplevering nog niet adequaat te functioneren.
Eind juni volgt een tweede release. In de zomer: tests en
opleiding decentrale gebruikers.
Mei 2008: oﬃciële start CWB binnen de HR&O-organisatie
September 2008: Start landelijke wervingscamapgne.
November 2008: KNJ-campagne in 3 weken ontwikkeld.
December 2008: marktbewerkingsplan 2009 opgesteld, budgetoverheveling vanuit area naar CWB, bijstelling doelgroepenbeleid
Februari 2009: uitbreiding verkeersanalyses website
Mei 2009: CWB formeel verantwoordelijk voor behoud

2.3 Visie
De commerciële benadering, die manager CWB en
Communicatie kiezen, is vernieuwend in het TNT Post
HR-werkveld: “Bij deze grootschalige werving draait het
eigenlijk meer om marketing dan om HR. We verkopen banen
bij een A-merk bedrijf. Daarbij moeten we concurreren met
o.a. de zorg en de callcenterbranche.” Dit uitgangspunt vormt
de basis van de communicatiestrategie.
In het interne werkproces (verwerking van sollicitaties,
selectieproces, indiensttredingsprocedure) komt de nadruk te
liggen op operational excellence. De grote aantallen vacatures
maken standaardisering en eﬃciency noodzakelijk.
Het verloop onder postbezorgers is groot. Doelstelling van
het CWB is dan ook niet alleen om voldoende mensen te
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werven, maar ook om de juiste mensen te werven (fysiek
voldoende ﬁt, gewenste contractomvang etc). Het snelle
verloop kan via het wervings- en selectieproces worden
beïnvloed door de juiste verwachtingen te wekken - in de
wervingscommunicatie en vooral tijdens het selectieproces.
De aanpak bestaat uit drie componenten (werving, selectie en
behoud), die nadrukkelijk in onderlinge samenhang worden
benaderd. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak, uitgewerkt
in concrete subdoelstellingen.

3. Werving
3.1 Communicatie- en mediastrategie
De half mei 2008 ontwikkelde communicatiestrategie heeft
o.a. de volgende uitgangspunten:
• Uitgangspunt voor de werving is “Je bent het visitekaartje in
je eigen wijk”.
• Als TNT Postbezorger vertegenwoordig je een A-merk, net
als de stewardess van KLM en de caissière van Albert Heijn.
Werken bij TNT Post betekent werken bij de marktleider.
• Onderzoek toont aan dat het sociale aspect een belangrijke
reden is om postbezorger te worden en te blijven. Centrale
campagnethema wordt “Iedereen kijkt naar je uit”.
• Mediabudget wordt besteed aan directe werving én aan
positionering van de functie van postbezorger.
• Kanalen en middelen worden gesegmenteerd naar via
onderzoek geselecteerde doelgroepen: vrouwen (35-55 jr),
vutters en studenten. Elke doelgroep wordt met een eigen
boodschap aangesproken.
• Initieel landelijke aanpak, daarna toenemende regionale
aanpak om ‘oude’ lokale werving gaandeweg te vervangen:

Op basis van de resultaten wordt de strategie eind 2008 op
enkele punten bijgesteld. Vanwege de respons worden
vrouwen vanaf 2009 de primaire doelgroep. Vutters worden
secundair en studenten worden nog slechts geworven als
zaterdagbesteller en vakantiewerker. Verder blijkt een
toename van regionale communicatie niet zinvol:
beschikbare media lenen zich er niet voor en landelijke
media blijken zeer succesvol. Met ingang van 2009 wordt de
communicatie verder gestructureerd. Eind 2008 is een
marktbewerkingsplan opgesteld met vier componenten:
landelijke aanpak, KNJ-aanpak, probleemgebiedenaanpak en
seizoensgebonden wervingsbehoefte. In probleemgebieden
waar moeilijk personeel te krijgen is, wordt intensiever
gecommuniceerd.
Werving ligt gevoelig
De werving van postbezorgers is gekoppeld aan het vertrek van
postbodes. De postbodes ervaren de bezorging van wervingsﬂyers
als pijnlijk. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van
media en tijdstippen. Zo werden tijdens de cao-onderhandelingen
geen radioreclames uitgezonden.

Continue metingen laten zien dat een geïntegreerde landelijke mediamix van zowel online als oﬄine media het meest
effectief is. Op grond van het mediagedrag per doelgroep
wordt gekozen voor campagnes via radio. Ook ﬂyers, banners
en zoekmachinemarketing via Google blijken erg effectief.
Op basis van het percentage sollicitanten dat geschikt blijkt,
heeft het CWB een inschatting gemaakt van het aantal
bezoekers aan de site dat nodig is om de groei van het aantal
postbezorgers te kunnen realiseren. Het CWB streeft naar

minimaal zo’n 25.000 bezoekers per maand. Die doelstelling
wordt ruim gehaald. Het aantal bezoeken aan de website
stijgt sterk in de weken dat radiospots worden uitgezonden
en Google AdWords wordt ingezet. De radiospots zijn zowel
gericht op positionering als op directe werving. Ze blijken een
belangrijke aanjager van respons, zonder radio blijkt het
aantal sollicitaties direct fors te dalen.
De effectiviteit van online media-inzet wordt gemeten op basis
van het aantal clicks en vanaf februari 2009 via metingen die
volgen hoe bezoekers zich door de website bewegen. Op
basis van deze ‘funnelanalyse’ wordt de media-inzet wekelijks
geëvalueerd en bijgesteld om zo de eﬀectiviteit te maximaliseren
en het budget zo eﬃciënt mogelijk te besteden.
Lessons learned: target e-mailings niet effectief
Najaar 2009 worden geen target e-mailings meer ingezet.
Ontvangers klikken wel op de mailings, maar solliciteren
nauwelijks. De lage respons maakt de mediakosten per sollicitant
onevenredig hoog (tussen € 52 en € 285). Gemiddelde
mediakosten per sollicitant zijn (eerste half jaar van 2009) € 7,85.

Website centraal
Gezien de grote aantallen postbezorgers die er nodig zijn
moeten de sollicitaties op een kosteneﬃciënte manier
verwerkt worden. Alle doelgroepen zijn actief op internet,
dat daarom wordt gekozen als enige sollicitatiekanaal. De
speciale wervingssite www.postbezorger.nl bevat informatie
over het werken als postbezorger en biedt de mogelijkheid
om te solliciteren. De site bevat een online selectietool. Op
basis van een vragenlijst worden sollicitanten beoordeeld
en al dan niet uitgenodigd voor een gesprek. Met het aan de
website gekoppelde sollicitanten volgsysteem van Connexys
kunnen sollicitanten en hun sollicitaties gevolgd en
gemanaged worden. In de database met kandidaten is de
status van elke sollicitatie zichtbaar.
Resultaat: sterke vermindering werkdruk area’s
De online selectie vermindert de werkdruk in de areas in hoge
mate. Zo’n 40% van de sollicitanten voor de functie postbezorger
blijkt in de online selectie niet geschikt en hoeft dus ook niet
door de VBG-n te worden uitgenodigd. Tussen 1 juli 2008 en
1 juli 2009 zijn 31.500 personen niet uitgenodigd, een besparing
van ruim 10.000 uur per jaar op de selectie-inspanning. Omdat
pre-selectie een nieuw fenomeen was, was hier vooraf nog geen
speciﬁeke doelstelling op geformuleerd.
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3.2 Organisatie
Alle arbeidsmarktcommunicatie voor de bezorgketen wordt
in opdracht van het CWB centraal geregisseerd door
Arbeidscommunicatie, dat ook de externe bureaus aanstuurt.
Per VBG wordt continu gemonitord of het aanbod van
kandidaten voldoende is om aan de behoefte te voldoen.
In opdracht van de VBG’n zetten de wervingscoördinatoren
op de areas de vacatures op de website ‘open’ en ‘dicht’.

4. Selectieproces
4.1 Situatie: arbeidsmarkt vraagt snelle reactie
De arbeidsmarkt voor parttimers is heel dynamisch.
Werkzoekenden willen op zeer korte termijn aan de slag.
Een snelle respons op sollicitaties én een korte indiensttredingtijd zijn cruciaal: “Als je niet snel reageert, werken ze
morgen ergens anders.” Ook na het sollicitatiegesprek blijft
snelheid van belang. Voor ze starten, voelen nieuwe medewerkers zich niet gebonden aan het bedrijf. Intern onderzoek laat
zien dat in 2007 zo’n 10% van de nieuwe postbezorgers op de
eerste werkdag niet komt opdagen. Belangrijkste reden: een
andere baan. Bovendien laat onderzoek in 2007 zien dat 57%
van de postbezorgers binnen het jaar stopt.
Benchmark: gemiddeld is het verloop in dit segment van de
arbeidsmarkt (deeltijdfuncties) bij andere A-merk bedrijven
35-40%. (Bron: onderzoek prof. Evers)

4.2 Beleid
Het selectieproces, dat decentraal plaatsvindt, moet worden
geprofessionaliseerd door onder meer: betere selectiegesprekken om meer mensen én de juiste mensen in dienst te
nemen; beter contact met de nieuwe populatie medewerkers,
o.a. via betere communicatieskills; betere binding van nieuwe
medewerkers na selectie door snellere indiensttreding en
beter contact.
4.3 Organisatie, doelstellingen en maatregelen
Potentieel geschikte kandidaten worden door de leidinggevenden op het VBG geselecteerd. De grote toestroom door
de landelijke campagnes maakt alternatieve oplossingen voor
het voeren van selectiegesprekken nodig (bv uitbesteden,
selectie tijdens grootschalige informatiebijeenkomsten).
Leidinggevenden op het VBG moeten zorgen dat een nieuwe

5.3 Organisatie en maatregelen
Projectgroep Postbezorgers, met deelnemers vanuit HR&O
(waaronder CWB) en BU Productie, startte in 2008 het
Kernteam Binding en behoud om de belangrijkste knelpunten
mbt verloop op te pakken. Op basis van probleemanalyses
zijn verbetervoorstellen benoemd. Deze worden samen met
de areas geïmplementeerd (o.a. instructiemap, draaiboek etc.
zoals genoemd in 4.3).
In de aanpak van CWB zijn werving, selectie en behoud onlosmakelijk verbonden. Sinds 15 mei 2009 heeft CWB formele
verantwoordelijkheid voor het behoud van postbezorgers en
is voorzitter van het Kernteam.

postbezorger zich welkom voelt en tijdens de eerste werkdagen
(= proeftijd) en goed op weg geholpen wordt. Met name de
Postbode plus* is de contactpersoon tussen bedrijf en
postbezorgers.
CWB formuleert juli 2008 concrete prestatiedoelstellingen
voor de area’s voor het snel en adequaat verwerken van
sollicitaties (afgeleid van de callcenterbranche). Uitgangspunt
wordt om iedere sollicitant binnen 1 dag te benaderen en
binnen 1 week gesproken te hebben.
Lessons learned: prestatiedoelen nog niet bruikbaar
De rapportages uit de huidige versie van het Connexys-systeem
blijken nog niet helemaal betrouwbaar. In het eisenpakket voor
de volgende versie worden de prestatie-eisen opgenomen.

De prestatiedoelen zijn nog niet goed meetbaar, maar wel
richtinggevend in de sturing. CWB monitort de doorlooptijd
van sollicitaties kwalitatief en koppelt wekelijks aan de areas
terug, die op basis van eigen rapportages de VBG’n aanspreken.
Om de selectiegesprekken op de VBG’n te professionaliseren,
zijn samen met de projectgroep Postbezorgers verschillende
maatregelen genomen om leidinggevenden op het VBG te
ondersteunen. December 2008 is een speciale toolkit
gelanceerd met o.a. een vragenlijst voor de selectiegesprekken.
Met afdeling Opleidingen is in november 2008 een
communicatietraining ontwikkeld.
Om de no-show en het vertrek in de eerste maand terug te
dringen is eind 2008 een welkomstmap voor nieuwe
postbezorgers geïntroduceerd.
Ook zijn verschillende maatregelen genomen om de
indiensttredingperiode (in 2007 meer dan 2 weken) te
verkorten. Selectiegesprekken worden nu afgestemd op het
administratieve proces, waardoor de ervaren doorlooptijd
met een week is verkort. Indiensttreding per direct is (indien
nodig) mogelijk via een payroll-constructie met Tempo Team.
Percentage no-show
Gerichte aandacht voor behoud, verkorting van de indiensttredingstijd en de introductie van de hulpmiddelen zorgden
voor een daling van het percentage no-show. Onderstaande
graﬁek laat zien dat een reductie met zo’n 40% is
gerealiseerd. De doelstelling om de no-show binnen 1 jaar
met 10% te reduceren is daarmee ruim gehaald.

5. Behoud
5.1 Situatie: extreem hoog verloop
Het verloop onder postbezorgers is extreem hoog: in 2007 stopt
57% van de postbezorgers binnen een jaar. Voor veel postbezorgers blijkt het werk fysiek zwaarder dan verwacht. In combinatie
met de arbeidsvoorwaarden is dit een belangrijke vertrekreden.
Het hoge verloop verdubbelt het wervingsquotum. Vanwege
het grote (en verder stijgende) aantal postbezorgers blijft de
vervangingsvraag overigens zeer groot, ook wanneer het
verloop tot marktconform niveau is teruggebracht.
5.2 Beleid
Via goede werving en selectie kan het verloop in de eerste
drie maanden worden beïnvloed. Daarom richt het CWB zich
(samen met het kernteam Behoud) van meet af aan ook op
behoud. Ook als het gaat om behoud en het gedrag van
medewerkers onderling zijn marketing-, sales- en customer
serviceprincipes toepasbaar. Het uitgangspunt daarbij is
helder: net als klanten moet je (nieuwe) personeelsleden
koesteren.
Lessons learned: Andere doelgroep, andere cultuur
De wijzigingen in de personele samenstelling van met name
volletijd/man naar met name deeltijd/vrouw betekent een
wijziging in cultuur en leiderschapsstijl

4

Het verlooppercentage wordt gemonitord per area. In areas
waar het behoud achterblijft bij de doelstelling wordt een
gerichte analyse uitgevoerd (via een checklist behoud) om de
oorzaak te achterhalen.
Lessons learned: Neem postbezorgers serieus
Afspraak=afspraak (dus op tijd aanleveren van de post, juiste
betaling etc) en meer aandacht voor postbezorger vanuit het
VBG (mensen willen erbij horen).

6. Resultaten (algemeen)
Het in dienst nemen van postbezorgers is een belangrijke
kostenreductie in het kader van NIMP. De centralisering en
professionalisering van werving van postbezorgers is hierin
een kritieke succesfactor. Het CWB wordt door haar opdrachtgevers op slechts één KPI afgerekend: de gerealiseerde groei
in postbezorger FTE’s en de daaruit resulterende besparingen.
Deze groei is afhankelijk van zowel instroom als uitstroom
(verloop) van postbezorgers. Hiervoor hanteert CWB
afgeleide doelstellingen. Gewenste instroom van postbezorgers
is bovendien afhankelijk van de uitstroom van postbodes. Deze
afhankelijkheden betekenen dat CWB continu moet werken
met ‘moving targets’.

Werving veelvoud van gerealiseerde groei
De feitelijke groei van het aantal postbezorgerstaken is veel
kleiner dan het aantal geworven postbezorgers. “Hebben jullie
enig idee hoeveel mensen we dit jaar hebben aangenomen om een
groei van 96 FTE te realiseren?” vraagt een lid van het projectteam in september 2008 aan de directie Mail. Een stuk of 500,
schat men na een kleine rekensom (gemiddeld werken
postbezorgers zo’n 9 uur per week). Het waren er tien keer
zoveel: van januari tot september werden 5055 nieuwe
postbezorgers gecontracteerd.

6.2 Resultaten (behoud van medewerkers)
De uitstroom van postbezorgers daalt gestaag: in 2007 lag het
landelijk gemiddelde verlooppercentage nog op 57%, begin
2008 liep dit zelfs op tot gemiddeld 59,9%. Sinds de invoering
van alle verbetermaatregelen is in 2009 het verlooppercentage
gestaag gedaald naar 47,3% eind Q2 . De doelstelling om aan
het eind van 2009 op 44% (voortschr. gem.) uit te komen, lijkt
realistisch.

6.1 Resultaten (werving)
Tussen juli 2008 en juli 2009 zijn in totaal ruim 24.600 nieuwe
medewerkers aangenomen, zowel postbezorgers, zaterdagbestellers, tijdelijke hulpkrachten en deeltijdmedewerkers
onder de CAO van TNT Post. Sinds de start van de landelijke
communicatiecampagne in Q4 2008 is het aantal aannames
sterk gestegen. In 2009 is de maandelijkse instroom structureel
hoger geweest dan in 2008. Deze doelstelling is moving target.
Conform verwachting is de instroom van postbezorgers tijdens
de zomermaanden structureel lager, in die periode worden
juist tijdelijke hulpkrachten aangenomen (zo’n 1800
medewerkers in 2 maanden).

6.3 Resultaten (groei aantal postbezorgers)
CWB wordt alleen afgerekend op het groeisaldo in FTE’n.
In september 2008 is pas een groei van 96 FTE gerealiseerd.
Door de intensieve landelijke mediacampagnes wordt de
jaardoelstelling alsnog gehaald.

Grafiek: verloop als voortschrijdend gemiddelde over laatste 12 maanden

Doelstelling voor 2010 is 37% (dit is een totale reductie
met 20 procentpunten tov. 2007). Wanneer de trend zich
voortzet, is dat zeker realistisch. Periodiek worden de
behoudinspanningen gemonitord en wordt gekeken of
aanvullende maatregelen nodig zijn om het behoud te
stimuleren.

Grafiek: Instroom postbezorgers per maand in 2008 /2009 (in aantal medewerkers)

Verloop per area in 2009
De resultaten van de area’s worden onderling gebenchmarkt.
Op basis daarvan wordt kennis gedeeld. In steden is de
personeelsproblematiek groter. Het verloop in de drie
westelijke areas is duidelijk groter dan in de rest van het
land, met de meest verstedelijkte area West (Den Haag en
omgeving) als absolute uitschieter. Een van de oorzaken voor
het extreme verloop in Den Haag is het grote aantal (grote)
bezorgwijken met lastige portiekwoningen. Ook wordt
onderzocht in hoeverre de VBG’n de juiste mensen
selecteren. In de maanden juli, augustus en september 2009
wordt daarom in area West een pilot gehouden. Op 6 VBG’n
zijn de selectiegesprekken volledig uitbesteed aan professionele
recruiters van Tempo Tea
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Doelstelling

Realisatie

2008

402

426

2009 (t/m Q2)

366 (75%)

388 (79,9%)

2009 YTD

488

Omdat de instroom van postbezorgers in de zomer minder
grrot is, is in 2009 het doel om nog voor de zomer 75% van de
jaartarget te realiseren. De maanden juli t/m december zal het
resterende deel naar verwachting geen probleem opleveren.
6.4 Resultaten (financieel)
De groei van het aantal postbezorgers zorgt voor een
structurele jaarlijkse besparing op personeelskosten.
Daarmee neemt de totale besparing jaarlijks toe.
Gerealiseerde jaarlijkse besparing
Doelstelling

Realisatie

2008

€ 4,6 mln

€ 4,6 mln

2009 (t/m Q2)

€ 2,9 mln

€ 3,2 mln

Door de snelle realisatie van de groei in 2009 wordt na Q2
besloten om de verwachte besparingstoename voor 2009 te

verhogen van € 5,9 mln naar € 6,9 mln. Naar verwachting
wordt deze doelstelling eveneens gerealiseerd. Met deze
realisaties ligt CWB op koers voor de totale NIMP-doelstelling
(€ 61,3 mln tussen 2007 en 2015).
Budget CWB
In 2008 waren er decentrale budgetten, CWB beschikte over
€ 150.000,- voor ontwikkeling van een landelijke campagne
en realiseerde er twee binnen dit budget (postbezorgers en
KNJ). In 2009 zijn de decentrale budgetten (in totaal €1,9 mln)
naar CWB overgeheveld. CWB werft voor ditzelfde budget
een veel groter aantal mensen. Na Q2 is conform doelstelling
€0,8 mln van het budget besteed, aan ontwikkeling en mediainzet binnen een bredere scope, maar ook aan activiteiten
voor behoud. De effectiviteit van de werving is dus enorm
toegenomen.

7. Interne organisatie
Aanpak en resultaten van CWB worden ivm de impact op
Masterplannen door het hoger management nauwlettend
gevolgd.
Overlegstructuur
Maandelijkse update en besluitvorming met alle opdrachtgevers (dr Prod, dr HR&O en areadirecteuren) in het MT
Productie. Maandelijks overleg tussen CWB en wervingscoördinatoren. Het CWB heeft een online Sharepoint
ingericht met informatie voor wervingscoördinatoren en
Hiring Managers. Tweewekelijks formeel overleg met het
team van Arbeidsmarktcommunicatie, in praktijk functioneren
beide teams bijna als één team. Maandelijks overleg met
landelijk Kernteam Behoud. Regelmatig overleg met mgrs
HR&O, Ketenmanagers Bezorgen en medezeggenschap.
Rapportages
Frequentie

Bestemd voor

Onderwerpen

kwartaal
maand

TNT BoM
MT Productie

maand

MT Productie /
MT area’s
MT area’s / wervingscoördinatoren

Financieel NIMP
Ontwikkeling op
jaardoelstellingen
Verloop met
uitstroomredenen
Instroom, status van
sollicitaties

week

Benchmarks
Binnen de branche heeft CWB inzake werving nauwe
contacten met Netwerk VSP. Aanpak en resultaten van beide
organisaties worden vergeleken. Het veel kleinere NVSP, dat
nog in opbouw is, heeft over een vergelijkbare periode
ongeveer 1700 nieuwe medewerkers aangetrokken.
CWB vergelijkt de aanpak ook met organisaties buiten de
branche. SuperJobs (voor vijf grote winkelketens) en Albert
Heijn werven eveneens enorme aantallen nieuwe
medewerkers, echter grotendeels binnen een andere
doelgroep (scholieren).
Interne communicatie
CWB zorgt via de interne media dat werving, selectie en
behoud van postbezorgers voortdurend onder de aandacht
blijven. De ervaring leert dat de groei van het aantal
postbezorgers stagneert wanneer dit niet voortdurend bij alle
betrokken partijen op de agenda wordt geplaatst.
Klanttevredenheid
Vanwege de intensieve contacten met de area’s en VBG’n en
de informeel gecommuniceerde tevredenheid is tot nu toe
bewust geen formeel klanttevredenheidsonderzoek gehouden.
Wel is voortdurend gevraagd naar verbeterpunten.

8. Leren en delen
8.1 Intern
Na de start van de landelijke campagne is een zeer steile
leercurve doorlopen. Door het monitoren van de resultaten
was binnen enkele maanden duidelijk welke media-inzet
werkt en welke niet. “Daarin zijn we nu verder dan ons eigen
communicatieadviesbureau. Vorige week sprak minister ter
Horst over de wenselijkheid van centrale werving voor de
politie - als we willen, zouden we dat zo voor haar kunnen
neerzetten.”
Na de succesvolle campagnes voor postbezorgers en KNJ
(met 25% van de functies bij collectie of sortering) zou het
onlogisch zijn om alleen postbezorgers te blijven werven. Al
in het najaar van 2008 kreeg CWB het verzoek om ook voor
functies bij Collectie en Sorteren te werven. Besloten is om
eerst de werving voor Bezorgen verder te optimaliseren. In
september 2009 zullen ook de andere ketens op het
wervingsconcept aangesloten zijn.
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Ook Netwerk VSP moet de werving van bezorgers verder
intensiveren. Ter ondersteuning attendeert TNT Post
wachtlijstkandidaten op de mogelijkheden bij NVSP wanneer
NVSP een probleem heeft in een speciﬁek gebied. Zo’n 15%
van deze kandidaten gaat bij NVSP aan de slag.
8.2 Extern
Er is sprake van ﬂinke concurrentie op dit segment van de
arbeidsmarkt. Daarom deelt CWB haar kennis en ervaringen
op het gebied van werving en selectie zeer beperkt buiten
het bedrijf. De gekozen aanpak is uitsluitend gepresenteerd
bij de nominatie voor de SAN Accent en bij het Ministerie van
SZW in het kader van het verkrijgen van een subsidie vanuit
het ESF.
Nominatie SAN Accent: Begin 2009 is de wervingscampagne
genomineerd voor de communicatievakprijs SAN Accent in
de categorie ‘Personeel’.
ESF Subsidie: TNT Post krijgt een subsidie van het Europees
Sociaal Fonds voor de werving en opleiding van postbezorgers, omdat de doelgroepbenadering van TNT Post de
arbeidsparticipatie van niet-werkenden vergroot.
9. Doelstellingen voor de toekomst
Ontwikkeling van speciﬁeke op doelgroep gerichte aanpak voor
werving zaterdagbestellers.
Vernieuwing website en sollicitantenvolgsysteem om de
toegankelijkheid voor kandidaten te vergroten en een nog
betere monitoring voor TNT Post mogelijk te maken.
Verdere professionalisering van afhandeling sollicitaties,
om het lijnmanagement te ontlasten en te komen tot een
eenduidige kwalitatief hoogwaardige selectie.
Verder terugdringen van verloop via procesdiscipline,
nakomen van afspraken en persoonlijke aandacht van de
lijnmanager.
Vereenvoudiging van de indiensttredingsprocedure.
Ten slotte zal de komende jaren de groei van het aantal
postbezorgers verder naar boven worden bijgesteld. Het belang
van een aantrekkelijke propositie, een professionele werving en
selectie en nadrukkelijk aandacht voor behoud blijft dus
onverminderd groot.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BoM TNT
Board of Management TNT (Hoofddorp)
BU
Business Unit
dr
directeur
FTE
Fulltime equivalent
CWB
Centraal Wervingsbureau
Funnelanalyse
In samenwerking met de afdeling Webanalytics heeft Connexys
een funnel in de sollicitatiepagina’s gebouwd. Door zogenaamde
“tags” in de site te bouwen, kan de effectiviteit van online
media worden gemeten: van elke online campagne wordt
zichtbaar hoeveel mensen op een advertentie of nieuwsbrief
klikken en hoeveel mensen daarvan solliciteren. Dit maakt de
kosten per sollicitant per ingezet medium duidelijk.

De logische opvolger
van de buggy.

KNJ
Kerst- en nieuwjaarsperiode, met piekdrukte binnen het
bedrijf
NIMP
Nieuwe Initiatieven MasterPlan
MT
Management Team
Postbode
Rond 2002 heeft TNT Post zo’n 25.000 postbodes in dienst,
bijna allemaal mannen. Bijna iedereen heeft een fulltime
vaste aanstelling. Dagelijks doen ze twee bestelrondes, die
ze zelf ook voorbereiden. De arbeidsvoorwaarden zijn - zeker
voor ongeschoold werk - goed. Het bedrijf hoeft dan ook
nauwelijks te werven. Er zijn genoeg gegadigden en bijna
iedereen die vroeger postbode werd, blijft dat zijn hele leven.

Postbode plus
Voor elke fulltime postbode komen ongeveer vier postbezorgers in de plaats. Dat leidt tot een te grote span of
control voor de teamcoach, de leidinggevende op het VBG.
Daarom is de zogeheten ‘Postbode plus’ geïntroduceerd:
deze postbode heeft een coördinerende rol voor een groep
postbezorgers en brengt ze hun post op het afgesproken
depot.
SWZ
(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VBG
Voorbereidingsgebied
SAN Accent
Communicatievakprijs van de Stichting Adverteerdersjury
Nederland.

Postbezorger
Postbezorgers doen parttime een bestelronde in hun eigen
wijk en bereiden hun ronde niet voor. Ze komen zelden op
het VBG. Gemiddeld werken ze zo’n 10 uur per week, op basis
van een jaarcontract, en verdienen ongeveer het minimumloon. Inmiddels zijn er zo’n 12.000 postbezorgers actief voor
TNT Post, 75% van hen is vrouw.

In plaats van de
sportschool.
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Elke dag betaald een
blokje om.

