
Post in het nieuws
[De rode links zijn gebroken]

1997 – 2007
??-04-1997  Als we niet piepen, gaan de normen omhoog  ( 
http://www.solidariteit.nl/nummers/78/'Als_we_niet_piepen,_gaan_de_normen_omhoog'.html#artik
el )

26-11-2002  TPG wil huisvrouwen als goedkope postbestellers  ( 
http://www.nu.nl/economie/81931/tpg-wil-huisvrouwen-als-goedkope-postbestellers.html )

??-07-2003  Bijeenkomst over besluit postbezorgers  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/bijeenkomst-besluit-postbezorgers.pdf )

??-06-2005  Reacties op perikelen rond HSM overweldigend  ( 
http://www.abvakabofnv.nl/docs/bijlagen/nieuwskrant_tpg_juni05.pdf )

01-10-2005  TNT: Bakkers blauwe enveloppe  ( http://archief.fembusiness.nl/2005/10/01/nummer-
39/TNT-Bakkers-blauwe-enveloppe.htm )

13-10-2005  CAO-brief aan Aben (Managementstijl, Werkdruk, Werksfeer)  ( 
http://www.abvakabofnv.nl/docs/bijlagen/cao_brief_aben14okt.pdf )

??-11-2005  Vervolg sinterklaaskaartenactie  ( 
http://www.abvakabofnv.nl/docs/bijlagen/Nieuwskrant_TNT_nov_2005.pdf )

14-12-2005  Rijksoverheid kiest voor postbedrijf Sandd  ( 
http://www.sandd.nl/docs/uploads/Persbericht%20Aanbesteding%20Overheid.pdf )

13-04-2006  TNT houdt bonden buiten de deur  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-houdt-
bonden-buiten-deur.pdf )

29-01-2007  Ontslagen postbode: 'Ik had me beter kunnen ziek melden'  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/ontslagen-postbode.pdf )

27-11-2007  Rechtsbescherming nieuwe postbezorgers volstrekt onvoldoende  ( 
http://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/nieuwsarchief/2007/november/39218_rechtsbescherming/ )

17-12-2007  Chaos bij TNT door personeelstekort  ( 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2267417/2007/12/17/rsquo-Chaos-bij-TNT-
door-personeelstekort-rsquo.dhtml )

18-12-2007  Puinhoop bij de post  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/puinhoop-bij-post.pdf )
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29-12-2007  Nog altijd een drama  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/nog-altijd-drama.pdf )

??-12-2007  Onbestelbaar  ( 
http://www.fnvbondgenoten.nl/migratie/inlines/202235/595379_Zwartboek_Postmarkt_FNV_Bond
genoten_Onbestelbaar.pdf )

2008
09-01-2008  Blijvende chaos bij de post  ( 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2135530/2008/01/09/rsquo-Blijvende-chaos-
bij-de-post-rsquo.dhtml )

21-01-2008  'Bondje' helpt TNT minimumloon te omzeilen  ( 
http://www.volkskrant.nl/economie/article496790.ece/Bondje_helpt_TNT_minimumloon_te_omzei
len )

23-01-2008  Boycot dreigt voor TNT wegens sociaal beleid  ( 
http://www.personeelsnet.nl/bericht/boycot-dreigt-voor-tnt-wegens-sociaal-beleid/ )

18-02-2008  TNT dreigt met vertrekken van Duitse markt  ( 
http://www.nrc.nl/economie/article1882950.ece/TNT_dreigt_met_vertrekken_van_Duitse_markt )

09-03-2008  TNT Post wint Duitse zaak minimumloon  ( 
http://www.deondernemer.nl/economie/180360/TNT-Post-wint-Duitse-zaak-minimumloon.html )

27-03-2008  TNT klaagt bij EU over Duits minimumloon  ( http://www.elsevier.nl/Europese-
Unie/nieuws/2008/3/TNT-klaagt-bij-EU-over-Duits-minimumloon-ELSEVIER187245W/ )

01-07-2008  Minimumloon in postsector ontdoken, kabinet blijft op de handen zitten  ( 
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5771/080701-
minimumloon_in_postsector_ontdoken_kabinet_blijft_op_handen_zitten.html )

20-09-2008  Briefgeheim  ( http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vadetail/briefgeheim/ )

28-11-2008  Chronisch personeelstekort bij TNT  ( http://www.nu.nl/economie/1861175/chronisch-
personeelstekort-bij-tnt.html )

??-11-2008  Gedragslijn (on)gewenst gedrag en disciplinaire maatregelen  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/gedragslijn.pdf )

12-12-2008  Waakzame postbezorger verliest werk: steeds minder ontslagbescherming dankzij
stukloon  ( http://www.sp.nl/economie/nieuwsberichten/6283/081212-
waakzame_postbezorger_verliest_werk_steeds_minder_ontslagbescherming_dankzij_stukloon.html 
)

12-12-2008  Postbode ontslagen die klanten waarschuwde  ( 
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/75781/2008/12/12/Postbodeontslagen-
die-klanten-waarschuwde.dhtml )
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31-12-2008  Sandd betreurt commotie rondom postverspreider Timmer  ( 
http://www.sandd.nl/docs/uploads/Sandd%20betreurt%20commotie%20rondom  %20postverspreider  
%20Timmer%2031.12.08%20website.pdf )

31-12-2008  Sandd draait ontslag postbezorger terug  ( 
http://www.parool.nl/parool/nl/224/Binnenland/article/detail/99122/2008/12/31/Sandd-
draaitontslag-postbezorger-terug.dhtml )

2009
27-03-2009  TNT dreigt post uit te besteden  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-dreigt-post-uit-
te-besteden.pdf )

??-03-2009  Spuien op Hyves  ( http://www.jasperenklaar.nl/downloads/spuien-op-hyves.pdf )

??-03-2009  TNT - Overview of controversial business practices in 2008  ( 
http://somo.nl/publications-nl/Publication_3025-nl )

09-04-2009  TNT mag postbezorging... uitbesteden...  ( http://pol-de-
postman.skynetblogs.be/archive/2009/04/09/tnt-mag-postbezorging-uitbesteden.html )

29-05-2009  Gesthuizen vraagt opheldering over arbeidsverhoudingen TNT  ( 
http://www.reddepostbode.nl/bericht/34870/090529-
gesthuizen_vraagt_opheldering_over_arbeidsverhoudingen_tnt.html )

??-05-2009 Van onze fractie in de OR Productie…… (pp. 8-9)
( http://www.bvpp.nl/download/bladmei2009.pdf )

02-07-2009  11.000 ontslagen bij TNT (plus Reacties)  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/11000.pdf )

06-08-2009  Postvakbond protesteert bij TNT Post Heerlen (Audio&Video)  (
http://www.l1.nl/nieuws/postvakbond-protesteert-bij-tnt-post-heerlen )

14-08-2009  Postbode  ( http://www.reddepostbode.nl/actiecomite/090814_postbode.shtml )

24-09-2009  Bestuursvoorzitter TNT krijgt Clinton-prijs  ( 
http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/tnt/4914806/__Bestuursvoorzitter_TNT_krijgt_Clintonprijs_  _.  
html )

24-09-2009  TNT honoured by Clinton Global Initiative. Peter Bakker received Global Citizenship 
Award (Video)  ( http://www.youtube.com/watch?v=iI5iixsDtU0  )

28-09-2009  Oproep Red de Postbode  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/oproep-red-de-
postbode.pdf )

05-10-2009  Negentiende-eeuwse toestanden bij DHL  ( 
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http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article20506604.ece )

24-10-2009  Liberalisering zorgt voor 19e eeuwse arbeidsverhoudingen  ( 
http://www.reddepostbode.nl/bericht/37857/091024-
liberalisering_zorgt_voor_19e_eeuwse_arbeidsverhoudingen.html )

28-10-2009  Brief bonden over onvrede leden over TNT  ( http://www.mijnvakbond.nl/Documenten
%20MijnVakbond.nl/Marktsector/Postsector/Brief%20bonden%20over%20onvrede%20leden
%20over%20TNT%2028%20okt%202009.pdf )

??-10-2009  Gebeurt er eigenlijk wel wat op CAO gebied en
wat doen de bonden nu met de grote onvrede? (pp. 4-5)  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/gebeurt-er-wat.pdf )

??-10-2009  Uitkomsten BVPP onderzoek ’Tevredenheid
BVPP en werk’ (pp. 10-11)  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/uitkomsten-
tevredenheidsonderzoek.pdf )

12-11-2009  Gesthuizen woedend over rijksaanbestedingen post  ( 
http://www.reddepostbode.nl/bericht/38387/091112-
gesthuizen_woedend_over_rijksaanbestedingen_post.html )

12-11-2009  Werkbezoek TNT gaat niet door  ( 
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2009/11/12/R149.htm )

18-11-2009  Geen tender TNT  ( http://www.nieuwsbank.nl/inp/2009/11/18/R266.htm )

18-11-2009  Vakbonden en TNT op ramkoers over onvrede  ( 
http://www.telegraaf.nl/dft/article20518570.ece )

19-11-2009  TNT weigert wantoestanden op werkvloer op te lossen  ( 
http://www.reddepostbode.nl/bericht/38622/091119-
tnt_weigert_wantoestanden_op_werkvloer_op_te_lossen.html )

??-11-2009  Enorm hoge opkomsten op informatieavonden van de Bondsraad van de area Zuidoost 
(p. 13)  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/enorm-hoge-opkomsten.pdf )

01-12-2009  TNT: "Nauwelijks klachten werknemers" – UPDATE  ( 
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/223102 )

01-12-2009  Postbode bezorgd over baan bij TNT (Video)  ( 
http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/3b688579.wmv )

16-12-2009  Klachtenmeldpunt TNT moet vertrouwen herstellen. Postbode wantrouwt top  ( 
http://www.telegraaf.nl/dft/5581970/__Postbode_wantrouwt_top__.html?p=25,2 )

31-12-2009  Postbedrijven winnen zaak tegen Staat (Telegraaf)  ( 
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/5688139/__Postbedrijven_winnen_zaak_tegen_Staat__.html
?p=3,1  )
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31-12-2009  Postbedrijven winnen zaak tegen Staat (Nu.nl)  ( 
http://www.nu.nl/economie/2153700/postbedrijven-winnen-zaak-staat.html )

2010
27-01-2010  Kabinet legt wil op aan postbedrijven  ( 
http://www.nu.nl/economie/2171576/kabinetlegt-wil-postbedrijven.html )

28-01-2010  Overwinning TNT in Duitse rechtszaak  ( 
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/5902394/__Overwinning_TNT_in_Duitse_rechtszaak__.htm
l )

11-02-2010  Postbezorging: 'Gemeenten verdienen pluim – CDA is kil en asociaal'  ( 
http://www.sp.nl/economie/nieuwsberichten/7376/100211-
postbezorging_gemeenten_verdienen_pluim_cda_is_kil_en_asociaal.html )

??-02-2010 Privacy.nl (artikel in ABVAKABO-ledenmagazine Platform A)
( http://www.donselaria.nl/bewaren/privacy.pdf )

23-03-2010  Praktijkcongres Interne Communicatie 2010 Toby Ellson (TNT Post) (Video)  ( 
http://www.youtube.com/watch?v=GIGY4r4SE_8 )

31-03-2010  Postbezorger dupe van prijzenoorlog  ( http://blog.spitsnet.nl/2010/03/31/postbezorger-
dupe-van-prijzenoorlog/ )

31-03-2010  Verbetering positie postbezorgers mislukt  ( 
http://mailzines.intranetbibliotheek.nl/enews/2010/14_postbezorgers.pdf )

??-03-2010  Zwartboek Postmarkt 2010  ( 
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/branches/zakelijke_diensten/postbezorgers/downloadblokken/79
42 )

02-04-2010  Spoeddebat over loon postbode  ( 
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3031291.ece/Spoeddebat_over_loon_postbode.html )

13-04-2010  Regels overheid bedreigen Sandd  ( 
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3040654.ece )

13-04-2010  Staat krijgt gelijk in postzaak  ( 
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3040319.ece/Staat_krijgt_gelijk_in_postzaak.html )

13-04-2010  Staat wint postzaak in hoger beroep  ( 
http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/tnt/6513456/__Staat_krijgt_gelijk_in_postzaak__.html )

22-04-2010  Overheid gunt post alleen nog aan ’nette’ bedrijven  ( 
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3049492.ece/Overheid_gunt_post_alleen_nog_aan__rs
quo_nette_rsquo__bedrijven.html )
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04-05-2010 Grote aantallen post bij TNT met medeweten van directe leiding weggegooid
( http://www.collectiefonrecht.nl/nieuws?cntID=72 )

11-05-2010 TNT  gooide met opzet brieven weg  ( http://www.rtl.nl/
(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/05_mei/11/binnenland/tnt-
gooide-met-opzet-brieven-weg.xml )

16-06-2010  TNT gestart met pro-actieve webcare op Twitter  ( 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100616_tnt_gestart_met_pro_actieve_webcare_op_twitte
r )

18-06-2010  Cendris gaat webcare-diensten leveren  ( http://www.emerce.nl/nieuws/cendris-gaat-
webcare-diensten-leveren )

19-06-2010  Personeel TNT slaafs behandeld  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/personeel-slaafs-
behandeld.pdf )

19-06-2010  Personeel TNT slaafs behandeld (Reacties)  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/personeel-slaafs-behandeld-reacties.pdf )

30-06-2010  Getreiter bij TNT (met Reacties)  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/getreiter-bij-
tnt.pdf )

01-07-2010  Kamer wil onderzoek Arbeidsinspectie bij TNT  ( 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20321962.ece )

01-07-2010  Postbode: Slechter als bij TNT kun je het niet krijgen (Audio)  ( 
http://www.radio1.nl/contents/17171-postbode-slechter-als-bij-tnt-kun-je-het-niet-krijgen )

03-07-2010  TNT dreigt woordvoerder Actiecomité met ontslag  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-dreigt-woordvoerder.pdf )

05-07-2010  Postbode met ontslag bedreigd na AD-interview  ( 
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/1936829/2010/07/05/Postbode-met-ontslag-
bedreigd-na-AD-interview.dhtml )

06-07-2010  Sharon en de Koperstraat  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/sharon-en-
koperstraat.pdf )

07-07-2010  TNT Post zet SP'er op straat  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-post-zet-sp-er-op-
straat.pdf )

07-07-2010  Leo en de Koperstraat (1)  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/leo-en-koperstraat-1.pdf 
)

12-07-2010  Inventarisatie van de onvrede op TNT vestigingen in Rotterdam  ( 
http://www.bvpp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:de-inventarisatie-vande-
onvrede-op-tnt-vestigingen-in-rotterdam-&catid=34:tnt&Itemid=82 )

14-07-2010  Onderzoek bij TNT naar werkdruk  ( 
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http://www.ad.nl/ad/nl/1000/Nieuws/article/detail/497823/2010/07/14/Onderzoek-bij-TNT-
naarwerkdruk.dhtml )

15-07-2010  Onderzoek naar onvrede bij TNT Post (AD)  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/onderzoek-onvrede.pdf )

22-07-2010  Driebondennieuws: Aanpak problemen vestigingen Rotterdam  ( 
http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=118:driebondennieuwsaanpak-problemen-vestigingen-
rotterdam&catid=34:tnt&Itemid=82 )

10-08-2010  Webcare bij TNT: “Klachten, daar moeten we iets mee”  ( 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100810_webcare_bij_tnt_klachten_daar_moeten_we_iets
_mee/ )

17-08-2010  TNT'ers eisen onderzoek naar misstanden werkvloer (Telegraaf)  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-ers-eisen-onderzoek.pdf )

01-09-2010  TNT Employees Social Media Guidelines  ( 
http://group.tnt.com/Images/20100901_TNT_Social_Media_Guidelines-English_tcm177-
523534.pdf )

01-09-2010  TNT Richtlijnen voor het gebruik van sociale media  ( 
http://www.postnl.com/Images/20100901_TNT_Social_Media_Guidelines-Dutch_tcm216-
542272.pdf )

06-09-2010  Leo en de Koperstraat (2)  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/leo-en-koperstraat-2.pdf 
)

25-09-2010  Leiding TNT sjoemelt met post  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/leiding-tnt-
sjoemelt.pdf )

28-09-2010  EénVandaag – TNT onder vuur (Video)  ( http://www.avro.nl/pages/player.aspx?
maid=11479134 )

30-09-2010  Weblog Anton Moes – Een vandaag  ( 
http://agmous.blogspot.nl/2010/09/eenvandaag.html )

08-10-2010  Afscheid van de postbode  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/afscheid-
postbode.pdf ) )

15-10-2010  MaDiWoDoVrijdagShow (najaar 2010) (Video)  ( 
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/46137/Madiwodovrijdagshow.html )

16-10-2010  Einde van de postbode (Video)  ( http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?
&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32820&cHash=9d879ee6b09878f8794215e6c2e2cc11 )

24-11-2010  De reacties van verschillende (oud) postbodes  ( 
http://www.tctubantia.nl/regio/7684843/De-reacties-van-verschillende-%28oud%29-postbodes.ece )
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02-12-2010  TNT-topman Peter Bakker trekt zijn conclusies na splitsing  ( 
http://www.veb.net/content/HoofdMenu/Beurs/Kieseenbeursfonds/Artikelen/TNT/TNTbakkervertre
kt.aspx )

11-12-2010  Al om drie uur uit bed voor de kerstpost  ( http://www.donselaria.nl/bewaren/al-om-
drie-uur.pdf )

31-12-2010  Perikelen bij TNT slokken me volledig op  ( 
http://www.donselaria.nl/bewaren/perikelen-bij-tnt.pdf )

2011
11-05-2011  Peter Bakker van TNT neemt afscheid (Video)  ( http://pauwenwitteman.vara.nl/Gast-
detail.1575.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=22395&cHash=ac8924b60d95751d8fcef4aca7626018 )

27-06-2011  PostNL teruggefloten door UWV  ( 
http://www.reddepostbode.nl/bericht/65419/110627-postnl_teruggefloten_door_uwv.html )

01-07-2011  De learnings van 1 jaar webcare  ( 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/39110628_de_learnings_van_1_jaar_webcare )

17-10-2011  Puinhoop bij PostNL (Video)  ( http://www.youtube.com/watch?v=3bIUqzsMqgk ) 

18-10-2011  Veel klachten bezorging PostNL (Video)  ( http://www.youtube.com/watch?
v=KGzi2UHN_qU )

27-10-2011  PostNL doet oproep (Video)  ( http://www.youtube.com/watch?v=Nl5GaSha48U )

08-11-2011  Twijfels over bezorgcijfers PostNL (Video)  ( http://www.youtube.com/watch?
v=9M0vRsxNOjo )

17-11-2011  Meldpunt! over de kwaliteit van de postbezorging door PostNL (Video)  ( 
http://www.groetenvanmax.nl/november-2011/17-11-2011/postnl )

28-11-2011  PostNL gaat eigen bezorgrapporten beter controleren (Video)  ( 
http://www.youtube.com/watch?v=fD4YjamXrnc  )

2012
27-01-2012  Voor jou 10 anderen (Video)  ( http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?
tx_ttnews%5Btt_news%5D=55387&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1974 )

20-02-2012  Ode aan de Postbode (1) (Audio)  ( http://www.radio1.nl/items/47749-serie-ode-  aan-  
de-postbode-deel-een )
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21-02-2012  Ode aan de Postbode (2) (Audio)  ( http://www.radio1.nl/items/47834-serie-ode-  aan-  
de-postbode-2 )

22-02-2012  Ode aan de Postbode (3) (Audio)  ( http://www.radio1.nl/items/47899-serie-ode-aan-
de-postbode-3 )

23-02-2012  Ode aan de Postbode (4) (Audio)  ( http://www.radio1.nl/items/48007-serie-ode-aan-
de-postbode-4 )

13-03-2012  LJN: BV9178, Rechtbank Almelo, 397936 CV EXPL 922/12  ( 
http://www.arbeidsrecht.nl/rechtspraak/?ljn=BV9178 )
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