Stakingen en acties
(De rode links zijn gebroken)

1999-2006
29-01-1999 Postbode vindt zijn taak vaak te zwaar (
http://www2.digibron.nl/search/detail/012ddc41aa71386cf8413b13/ )
25-02-2002 Uitspraak: Algemene geschillenregeling ( http://www.fnvformaat.nl/Producten%20en
%20diensten/Kennisbank/Jurisprudentie/Jurisprudentie%20Ondernemingsovereenkomst/Uitspraak
%20Toepassing%20algemene%20geschillenregeling.aspx )
23-03-2005 Postsorteerders zijn TPG-top zat (
http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?
artid=rd124812 )
09-11-2005 Actievoerders geven werkgever TNT de zak (
http://www.donselaria.nl/bewaren/actievoerders-geven-zak.pdf )

2007
11-04-2007 Post(bodes) uitgekleed ( http://www.vedm.net/edm/viewer.jsp?m=exGj&s=2G9kDU )
17-04-2007 TNT Post bezorgt een hete zomer
( http://www.destentor.nl/algemeen/economie/article1320325.ece )
18-04-2007 Grote actiebereidheid onder medewerkers TNT Post (Video)
( http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_elementId/1_1233524 )
??-04-2007 Postbodes protesteren tegen liberalisering van de postmarkt (Video) (
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/miMedia/2007/week15/wo_1100_postbodes.avi_plain.x
ml )
24-05-2007 Red de postbode (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=IGs0de9Z1tE )
31-05-2007 Actie postmedewerkers geslaagd
( http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/weblogedithsnoey/actie-postmedewerkers-geslaagd )
06-06-2007 Bijna 5000 steunbetuigingen voor postbodes overhandigd aan Kamer (
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/4605/070606bijna_5000_steunbetuigingen_voor_postbodes_overhandigd_aan_kamer.html )
21-06-2007 Protestactie bij TNT in Maastricht (Video)

( http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_elementId/1_1507509 )
??-06-2007 De postbode wordt uitgekleed
( http://www.abvakabofnv.nl/docs/aaneen/aaneen_juni_postbode_wordt_uitgekleed_07.pdf )
13-09-2007 Actie bij sorteercentrum TNT in Zwolle (Artikel & Video) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/?id=77237 )
13-09-2007 TNT-ers al in actie bij start van CAO-onderhandelingen
( http://amstelkennemerland.nl/sector-nieuws/tnt/cao/83 )
18-09-2007 Personeel TNT Post Valkenburg legt werk neer
( http://www.l1.nl/nieuws/personeel-tnt-post-valkenburg-legt-werk-neer )
18-09-2007 Personeel TNT Post Valkenburg legt werk neer (Audio&Video)
( http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_elementId/1_1703719 )
08-11-2007 Intimidatie bij TNT
( http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/weblogedithsnoey/intimidatie-bij-tnt )
20-11-2007 ABVAKABO FNV houdt meldweek werkdruk/intimidatie TNT (
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2007/11/20/R031.htm )
27-11-2007 Eerste ontmoeting in Hengelo ( http:www.donselaria.nl/bewaren/eerste-ontmoetinghengelo.pdf )
03-12-2007 Schokkend! ( http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/weblogedithsnoey/schokkend )
05-12-2007 Top FNV en CNV luidt noodklok over Postwet (
http://www.fnvbondgenoten.nl/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/top_fnv
_en/ )
06-12-2007 Postbodes demonstreren in Den Haag (Video) ( http://nos.nl/video/41-postbodesdemonstreren-in-den-haag.html )
06-12-2007 Bezoek Deventer ( http://www.donselaria.nl/bewaren/bezoek-deventer.pdf )
12-12-2007 Actie postbezorgers uitgebreid in de media (
http://www.fnvbondgenoten.nl/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/actiepos
tbezorgers/ )
12-12-2007 Op het Plein in Den Haag: succesvolle actie postbezorgers (
http://www.fnvbondgenoten.nl/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/ophetpl
ein/ )
??-12-2007 Onbestelbaar (
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/rk_
post/595663/594163 )

2008
07-01-2008 Aandacht voor de postbezorger is een goede zaak! (
http:www.donselaria.nl/bewaren/aandacht-voor-postbezorger.pdf )
08-01-2008 Wel of geen broek? ( http://www.donselaria.nl/bewaren/wel-of-geen-broek.pdf )
14-01-2008 Hoe organiseer je zelfstandige postbezorgers
( http://vakbondsvernieuwing.blogspot.com/2008/01/hoe-organiseer-je-zelfstandige.html )
23-01-2008 Boycot dreigt voor TNT wegens sociaal beleid
( http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=3631&waar=9 )
14-03-2008 SP maakt zich zorgen om personeel postkantoren (Video)
( http://www.youtube.com/watch?v=oSANbQ9oLOk&feature=related )
26-03-2008 Medewerkers postkantoren voeren actie (Video) ( http://nos.nl/video/30682medewerkers-postkantoren-voeren-actie.html )
26-03-2008 Postkantoren later open door actie-overleg (Audio)
( http://www.l1.nl/L1NWS/archief/_rp_links2_elementId/1_2381181 )
26-03-2008 Postkantoren later open (Video)
( http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2008/week13/wo_1930_postkantoren.avi
_plain.xml )
27-03-2008 Postkantoormedewerkers laten zich horen
( http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/03/27/R160.htm )
27-03-2008 TNT kan sluiting 'gewoon niet maken'
( http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/2881444/TNT-kan-sluiting-gewoon-niet-maken.ece )
27-03-2008 Postkantoormedewerkers laten zich horen
( http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/227425/227921/postkantoormedewerkers-latenzichhoren )
11-04-2008 Demonstratie bij aandeelhoudersvergadering TNT
( http://www.reddepostbode.nl/080411-demo-aandeelhoudersvergadering-tnt.shtml )
11-04-2008 Gesthuizen bij actie TNT-personeel voor fatsoenlijk loon
( http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5502/080411gesthuizen_bij_actie_tnt_personeel_voor_fatsoenlijk_loon.html )
11-04-2008 Demonstratie bij aandeelhoudersvergadering TNT
( http://www.reddepostbode.nl/080411-demo-aandeelhoudersvergadering-tnt.shtml )
11-04-2008 Gesthuizen bij actie TNT-personeel voor fatsoenlijk loon
( http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5502/080411gesthuizen_bij_actie_tnt_personeel_voor_fatsoenlijk_loon.html )

14-04-2008 (geen) Faciliteiten postbezorgerdepot ( http://www.donselaria.nl/bewaren/geenfaciliteiten.pdf )
16-04-2008 Stakingen bij TNT zijn 'onvermijdelijk' (
http://www.fd.nl/artikel/8770922/stakingentnt-onvermijdelijk )
16-04-2008 Staking Postkantoor (Video)
( http://www.youtube.com/watch?v=bcDeI5pwW2o&feature=related )
16-04-2008 SP steunt komende postacties ( http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5523/080416sp_steunt_komende_postacties.html )
18-04-2008 Actie TNT (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=0GyrOMbnAn8 )
18-04-2008 Postbodes demonstreren (
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2003741/postbodesdemonstreren.html )
18-04-2008 Postbodes demonstreren in Duitsland (Video)
( http://player.omroep.nl/?aflID=6862235 )
19-04-2008 Postbezorgers demonstreren met Duitse collega’s
( http://www.tctubantia.nl/regio/enschede/3010579/Postbezorgers-demonstreren-metDuitsecollegas-in-Gronau.ece )
22-04-2008 Poststaking treft regio
( http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/325910/2008/04/22/Poststakingtreftregio.dhtml )
23-04-2008 Haagse postbodes leggen werk neer ( http://nos.nl/artikel/70674-haagsepostbodesleggen-werk-neer.html )
23-04-2008 Postbodes staken in Den Haag (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=XsV4LFWHK2Q )
23-04-2008 Nog geen poststaking in West-Brabant
( http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/3030003/Nog-geen-poststaking-inWestBrabant.ece )
24-04-2008 Actie in Gronau: "Postbezorgers worden uitgeperst als citroenen"
( http://www.fnvbondgenoten.nl/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/actiein
gronau/ )
24-04-2008 Gesthuizen: Politiek laat postwerkers in de kou staan (
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5549/080424gesthuizen_politiek_laat_postwerkers_in_kou_staan.html )
25-04-2008 Geen post in Amsterdam: stakers zijn vastberaden (video?) (
http://www.sp.nl/werk/nieuwsberichten/5555/080425geen_post_in_amsterdam_stakers_zijn_vastberaden_video.html )

25-04-2008 Red de Postbode (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=5w89L0VN9tc )
25-04-2008 Geen post in Amsterdam: stakers zijn vastberaden
( http://www.sp.nl/werk/nieuwsberichten/5555/080425geen_post_in_amsterdam_stakers_zijn_vastberaden_video_html )
25-04-2008 Postbodes in Amsterdam in staking
( http://www.rtl.nl/
(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/04_april/25/binnenland/0425_0
545_Postbodes_Amsterdam_staken.xml )
25-04-2008 Postbodes voeren actie (Video) (
http://socialisme.nu/blog/nieuws/962/postbodesvoeren-actie-2/ )
29-04-2008 Postsorteerders Rotterdam staken
( http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/3059168/Postsorteerders-Rotterdam-staken.ece )
29-04-2008 Postsorteerders Rotterdam staken
( http://www.nu.nl/economie/1546173/postsorteerders-rotterdam-staken.html )
29-04-2008 Geen post in Rotterdam (
http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuidholland/2008/geen-post-in-rotterdam/ )
29-04-2008 Derde stakingsdag postwerkers in Rotterdam
( http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5560/080429derde_stakingsdag_postwerkers_in_rotterdam.html )
03-05-2008 TNT-werkers Staking in Amsterdam: Power to the Postwerkers! (Video)
( http://www.youtube.com/watch?v=ujV_aZpU6h0&feature=related )
05-05-2008 Dinsdag geen post in Eindhoven
( http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/3081810/Dinsdag-geen-post-in-Eindhoven.ece )
06-05-2008 Stakingsbereidheid postwerkers Eindhoven enorm (
http://www.sp.nl/werk/nieuwsberichten/5566/080506stakingsbereidheid_postwerkers_eindhoven_enorm.html )
07-05-2008 Voor postbode is de maat vol ( http://www.ed.nl/regio/3090424/Voor-postbode-isdemaat-vol.ece )
07-05-2008 Postbodes laten niet met zich sollen (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=xXmCgJvuiCY )
09-05-2008 SP steunt actie postbodes (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=Vb_eNp20a0c )
14-05-2008 Geen post in Groningen ( http://www.nu.nl/economie/1565797/geen-postingroningen.html )
14-05-2008 Trouwe postbode legt werk neer

( http://static.rnw.nl/migratie/www.wereldomroep.nl/actua/nl/economienederland/postbode080514redirected )
16-05-2008 Uitstel liberalisering: eerste overwinning actievoerende TNT’ers (
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5590/080516uitstel_liberalisering_eerste_overwinning_actievoerende_tnters.html )
17-05-2008 Stakingen zwellen aan ( http://socialisme.nu/blog/nieuws/983/stakingen-zwellen-aan2/ )
17-05-2008 Directie zet kaderleden vakbond onder druk
( http://www.tnt.medewerkers.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=13 )
19-05-2008 Sorteerder neemt stakingsstokje over van postbode
( http://www.trouw.nl/nieuws/article1835009.ece )
19-05-2008 TNT’ers gaan door: sorteercentrum Den Bosch plat
( http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5598/080519tnters_gaan_door_sorteercentrum_den_bosch_plat.html )
20-05-2008 Poststaking heeft ook gevolgen voor Limburg (Audio&Video)
( http://www.l1.nl/L1NWS/archief/_rp_links2_elementId/1_2559129 )
20-05-2008 Sorteercentrum Zwolle gaat plat
( http://www.destentor.nl/regio/zwolle/3147297/Sorteercentrum-Zwolle-gaat-plat.ece )
20-05-2008 Poststaking heeft ook gevolgen voor Limburg (Audio&Video)
( http://www.l1.nl/L1NWS/archief/_rp_links2_elementId/1_2559129 )
21-05-2008 Geen post door staking TNT Zwolle
( http://www.destentor.nl/regio/zwolle/3147025/Geen-post-door-staking-TNT-Zwolle.ece )
??-06-2008 ? De postbode wordt uitgekleed
( http://www.abvakabofnv.nl/docs/aaneen/aaneen_juni_postbode_wordt_uitgekleed_07.pdf )
01-07-2008 Onderzoek arbeidsinspectie beloning postbezorgers (
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/nieuws/actueel/977896/1360840/893892/brief_van_heemskerk_
tk )
01-07-2008 FNV Bondgenoten: onderzoek Arbeidsinspectie bewijst noodzaak cao postbezorgers
( http://www.fnvbondgenoten.nl/fnvbondgenoten/perskamer/persberichten2/alle_persberichten/894
826/ )
02-07-2008 Rapport Arbeidsinspectie bewijs noodzaak cao postbezorgers (
http://www.fnvbondgenoten.nl/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/rapport_
arbeidsinpectie/ )
08-09-2008 Postbezorgers leggen werk neer ( http://www.unieuws.nl/index.php?p=13668 )
18-10-2008 TNT-medewerkers protesteren op Schiphol (Video) ( http://nos.nl/video/10299-

tntmedewerkers-protesteren-op-schiphol.html )
17-11-2008 Meldweek Postpersoneel van start (
http://www.sp.nl/economie/nieuwsberichten/6204/081117meldweek_postpersoneel_van_start.html )
??-??-2008 Eerdere acties ( http://www.tntpost.nl/voorthuis/images/Eerdere%20acties_tcm44384579.pdf )

2009
03-03-2009 2000 ongeruste postbodes op straat ( http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node
%252F32025.html )
11-03-2009 Postbodes woedend over 15% loonsverlaging (
http://socialisme.nu/blog/nieuws/1224/postbodes-woedend-over-15-loonsverlaging/ )
15-03-2009 Postbodes bereiden acties voor om verlaging loon te voorkomen (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/33658/090315postbodes_bereiden_acties_voor_om_verlaging_loon_te_voorkomen.html )
18-03-2009 Actie bij Eerste Kamer ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/33657/090318actie_bij_eerste_kamer.html )
26-03-2009 Demonstratie Red de Postbode (
http://socialisme.nu/blog/nieuws/1236/demonstratiered-de-postbode/ )
27-03-2009 TNT dreigt post uit te besteden (
http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/4730202/TNT-dreigt-post-uit-te-besteden.ece )
27-03-2009 TNT dreigt post niet meer zelf te bezorgen (
http://www.nd.nl/artikelen/2009/maart/27/tnt-dreigt-post-niet-meer-zelf-te-bezorgen )
28-03-2009 Demonstratie 'Red De Postbode' Op Het Domplein (Video) (
http://www.unieuws.nl/index.php?p=15765 )
28-03-2009 Postbodes geven slecht akkoord een rode kaart (
http://socialisme.nu/blog/nieuws/1239/postbodes-geven-slecht-akkoord-een-rode-kaart/ )
28-03-2009 Postbodes demonstreren in Utrecht (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/33656/090328-postbodes_demonstreren_in_utrecht.html )
28-03-2009 Red de postbode (Video) (
http://www.hartvannederland.nl/nederland/utrecht/2009/red-de-postbode/ )
09-04-2009 CNV-leden leiden de strijd: CAO-voorstel weggestemd (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/33655/090409cnv_leden_leiden_de_strijd_cao_voorstel_weggestemd.html )

09-04-2009 TNT mag postbezorging... uitbesteden... ( http://poldepostman.skynetblogs.be/post/6879465/tnt-mag-postbezorging-uitbesteden )
14-04-2009 Ook BVPP verwerpt CAO-voorstel (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/33654/090414-ook_bvpp_verwerpt_cao_voorstel.html )
23-04-2009 CAO-voorstel TNT door alle postbonden verworpen (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/33880/090423cao_voorstel_tnt_door_alle_postbonden_verworpen.html )
29-05-2009 Actiecomité Red de Postbode verontwaardigd over enquete TNT en OR (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/34871/090529actiecomit_red_de_postbode_verontwaardigd_over_enquete_tnt_en_or.html )
29-05-2009 Gesthuizen vraagt opheldering over arbeidsverhoudingen TNT (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/34870/090529gesthuizen_vraagt_opheldering_over_arbeidsverhoudingen_tnt.html )
07-07-2009 Lezers Telegraaf: 'Post terug in 1 hand: van de staat' (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/35809/090707lezers_telegraaf_post_terug_in_1_hand_van_de_staat.html )
15-07-2009 TNT-directie zaait angst en pest werknemers eruit. Postbodes: kom in actie! (
http://www.reddepostbode.nl/actiecomite/090715_tntpest_actie.shtml )
06-08-2009 Postvakbond protesteert bij TNT Post Heerlen (Audio&Video) (
http://www.l1.nl/nieuws/postvakbond-protesteert-bij-tnt-post-heerlen )
21-08-2009 Antwoord op vragen overlast TNT Post in de wijk (
http://www.dennisbouwman.nl/2009/08/21/251/ )
24-08-2009 TNT sluit omstreden uitgiftedepot (Audio) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=100505 )
03-09-2009 Salaris postbodes onder druk door politieke keuze: we pikken het niet langer! (
http://www.reddepostbode.nl/actiecomite/090903_salaris_keuze.shtml )
11-09-2009 Werknemers Zaltbommel leggen het werk neer (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/36679/090911werknemers_zaltbommel_leggen_het_werk_neer.html )
19-09-2009 Charley Ramdas nieuwe vice-voorzitter FNV Bouwbond (
http://www.rnw.nl/suriname/article/charley-ramdas-nieuwe-vice-voorzitter-fnv-bouwbond )
23-09-2009 Lola-medewerkers in actie op sorteercentrum Rotterdam (
http://www.reddepostbode.nl/actiecomite/090923_lola_staking.shtml )
24-09-2009 Postbode: Vecht voor je recht! ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/36968/090924postbode_vecht_voor_je_recht.html )

24-09-2009 Onrust bij TNT neemt toe (
http://www.grenzeloos.org/artikel/viewartikel.php/id/1506.html )
05-10-2009 Negentiende-eeuwse toestanden bij DHL (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/4993629/__Negentiendeeeuwse_toestanden_bij_DHL__.htm
l)
07-10-2009 Strijd tegen liberalisering post in België, Frankrijk en Engeland (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/37389/091007strijd_tegen_liberalisering_post_in_belgi_frankrijk_en_engeland.html )
17-10-2009 Stuur je boodschap aan de vakbond : niet lullen maar actie voeren! (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/37652/091017stuur_je_boodschap_aan_de_vakbond_niet_lullen_maar_actie_voeren.html )
19-10-2009 TNT wil eigen postbodes inzetten in VK (
http://www.beurs.nl/Nieuws/binnenland/3014291/tnt-wil-eigen-postbodes-inzetten-in-vk-media )
22-10-2009 Bemoeienis TNT met Engels arbeidsconflict schandalig (
http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/7033/091022bemoeienis_tnt_met_engels_arbeidsconflict_schandalig.html )
24-10-2009 TNT wil Nederlandse postbodes als stakingsbrekers inzetten bij Royal Mail (
http://zaplog.nl/zaplog/article/tnt_wil_nederlandse_postbodes_als_stakingsbrekers_inzetten_bij_roy
al_mail )
24-10-2009 Liberalisering zorgt voor 19e eeuwse arbeidsverhoudingen (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/37857/091024liberalisering_zorgt_voor_19e_eeuwse_arbeidsverhoudingen.html )
24-10-2009 Oproep tot actie (
http://www.reddepostbode.nl/actiecomite/091024_oproep_tot_actie.shtml )
27-10-2009 Almere – Bewoners boos op TNT Post (Artikel&Audio&Video) (
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/64621/bewoners-boos-op-tnt-post )
27-10-2009 Almere – TNT betreurt klachten bewoners (
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/64635/tnt-betreurt-klachten-bewoners )
28-10-2009 Brief bonden over onvrede leden over TNT 28 okt 2009 (
http://www.mijnvakbond.nl/Documenten%20MijnVakbond.nl/Marktsector/Postsector/Brief
%20bonden%20over%20onvrede%20leden%20over%20TNT%2028%20okt%202009.pdf )
??-10-2009 Uitkomsten BVPP onderzoek ’Tevredenheid BVPP en werk’ (pp. 10-11) (
http://www.bvpp.nl/download/BVPP%20oktober%202009.pdf )
18-11-2009 Reactie TNT op onvrede onder medewerkers teleurstellend (
http://www.bedrijfsledengroep-tntpostfriesland.nl/attachments/File/TNT_reaktie_op_onvredebrief_november_2009.pdf )

18-11-2009 Vakbonden en TNT op ramkoers over onvrede (
http://www.telegraaf.nl/dft/5353191/__Vakbonden_en_TNT_op_ramkoers_over_onvrede__.html?
p=18,3 )
19-11-2009 TNT weigert wantoestanden op werkvloer op te lossen (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/38622/091119tnt_weigert_wantoestanden_op_werkvloer_op_te_lossen.html )
24-11-2009 "Meer risico op stakingen bij TNT" ( http://www.ttm.nl/nieuws/id26605-meerrisicoop-stakingen-bij-tnt.html )
30-11-2009 Geen post meer in garageboxen ( http:www.donselaria.nl/bewaren/geen-post-meer-ingarageboxen.pdf )
??-11-2009 Enorm hoge opkomsten op informatieavonden van de Bondsraad van de area zuidoost
(p. 13) ( http://www.bvpp.nl/download/BVPP%20november%202009.pdf )
01-12-2009 TNT: "Nauwelijks klachten werknemers" – UPDATE (
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/223102 )
08-12-2009 TNT wacht hete decembermaand (
http://www.veb.net/content/HoofdMenu/Beurs/Kieseenbeursfonds/Artikelen/TNT/tntaandeelhouder
s.aspx )
16-12-2009 Klachtenmeldpunt TNT moet vertrouwen herstellen. Postbode wantrouwt top (
http://www.telegraaf.nl/dft/5581970/__Postbode_wantrouwt_top__.html?p=25,2 )
18-12-2009 ... uitgiftepunt TNT en Bleekerij ( http://www.pvda-enschede.nl/afdrukversie.php?
print=nieuwsbericht.php&artikelnummer=92734&reactie )

2010
04-02-2010 TNT-postmedewerkers zijn de klos (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/41006/100204-tnt_postmedewerkers_zijn_de_klos.html )
11-02-2010 Postbezorging: “Gemeenten verdienen pluim – CDA is kil en asociaal” (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/41424/100211postbezorging_gemeenten_verdienen_pluim_cda_is_kil_en_asociaal.html )
16-02-2010 Oproep van Red de Postbode aan de vakbonden (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/41715/100216oproep_van_red_de_postbode_aan_de_vakbonden.html )
18-02-2010 Onafhankelijk onderzoek naar 'krimp' postmarkt (met update) (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/41860/100218onafhankelijk_onderzoek_naar_krimp_postmarkt_met_update.html )

19-02-2010 Fijnmazig netwerk TNT mag niet belangrijker zijn dan leefbaarheid (
http://209.59.137.76/~boersma/?p=138 )
25-02-2010 ‘Grootste vijand van postbode is het kabinet, niet het internet’ (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/42349/100225grootste_vijand_van_postbode_is_het_kabinet_niet_het_internet.html )
??-02-2010 Rechter veegt advies van klachtencommissie van tafel (p. 14)
( http://www.bvpp.nl/download/Mededelingenblad%20februari%202010.pdf )
05-03-2010 SP en Europese Postbodes: Stop liberalisering postmarkt (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/42866/100305sp_en_europese_postbodes_stop_liberalisering_postmarkt.html )
07-03-2010 Weeklog Dennis de Jong: Red de postbode! (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/42942/100307weeklog_dennis_de_jong_red_de_postbode.html )
22-03-2010 Brief aan Red de Postbode ( http://www.abvakabofnv.nl/PDF/3944/186343/2010-0324_Brief_Red_de_Postbode.pdf )
24-03-2010 Vraag Red de Postbode schiet in het verkeerde keelgat (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/brief-red-de-postbode-schiet-in--verkeerde-kelgat )
??-03-2010 Zwartboek Postmarkt 2010 (
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/rk_
post/595663/1683718 )
02-04-2010 Spoeddebat over loon postbode (
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3031291.ece/Spoeddebat_over_loon_postbode.html )
10-04-2010 TNT moet in overheidshanden ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/43776/100410tnt_moet_in_overheidshanden.html )
11-04-2010 Stop liberalisering postmarkt ( http://zeist.sp.nl/bericht/43838/100411stop_liberalisering_postmarkt.html )
12-04-2010 Breng de Post naar Brussel! ( http://www.unieuws.nl/index.php?p=18583 )
14-04-2010 Leaflet Manifestation Notice 14 april 2010 (
http://www.uniglobalunion.org/Apps/UNINews.nsf/vwLkpById/DDD445E8022EA87EC12576E40
062FBEA/$FILE/Leaflet%20manifestation%20notice%2014April%20EN.pdf )
14-04-2010 Postbodes en SP in actie voor stopzetten liberalisering postmarkt (
http://www.sp.nl/europa/nieuwsberichten/7549/100414postbodes_en_sp_in_actie_voor_stopzetten_liberalisering_postmarkt.html )
14-04-2010 Betoging tegen liberalisering post in Brussel (
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1092852/2010/04/14/Betogingtegenliberalisering-post-in-Brussel.dhtml )

14-04-2010 Red de Postbode in actie tegen verdere liberalisering postmarkt (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/43939/100414red_de_postbode_in_actie_tegen_verdere_liberalisering_postmarkt.html )
14-04-2010 Protest postbodes in Brussel (
http://www.telegraaf.nl/buitenland/6524361/__Protest_postbodes_in_Brussel__.html?p=3,1?
sn=buitenland )
14-04-2010 Postbodes Kampen protesteren in Brussel (Audio) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=109850 )
14-04-2010 Protest postbodes in Brussel (
http://www.europanu.nl/id/viecj1pisaza/nieuws/protest_postbodes_in_brussel?
ctx=vg9wikc5q2yt&s0e=vhdubxdwqrzw&start_tab0=20 )
14-04-2010 Postbonden tegen vrijmaking (Video) (
http://www.hbvl.be/nieuws/vtm/video/externpostbonden-tegenvrijmaking.aspx?
&utm_source=onsite&utm_medium=leftExtraVideos&utm_content=artext1409 )
14-04-2010 Demonstratie postbodes in Brussel (Video) ( http://www.sp.nl/tv/1079053/20100414demonstratie_postbodes_in_brussel.html )
14-04-2010 Red de Postbode in actie tegen verdere liberalisering postmarkt (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/43939/100414red_de_postbode_in_actie_tegen_verdere_liberalisering_postmarkt.html )
15-04-2010 Van Zeist naar Brussel (
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/april/15/van_zeist_naar_brussel )
15-04-2010 Hundreds of postal workers demonstrate against postal liberalisation (
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/20090202_vl27En )
15-04-2010 Kamper postbodes voeren actie in Brussel (
http://www.destentor.nl/regio/kampen/6544231/Kamper-postbodes-voeren-actie-in-Brussel.ece )
16-04-2010 Weeklog Kartika Liotard: aandacht (
http://www.sp.nl/europa/nieuwsberichten/7553/100416-weeklog_kartika_liotard_aandacht.html )
20-04-2010 Voorstel SP: onderzoek mogelijkheden nationalisatie TNT (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/44110/100420voorstel_sp_onderzoek_mogelijkheden_nationalisatie_tnt.html )
06-06-2011 Van TNT naar Post-NL ( http://zeist.sp.nl/bericht/63760/110606van_tnt_naar_post_nl.html )
27-06-2010 TNT Post ( http://purmerend.sp.nl/weblog/2010/06/27/tnt-post/ )
29-06-2010 Werkonderbreking op Koperstraat ( http://www.donselaria.nl/bewaren/koperstraatwerkonderbreking.pdf )

30-06-2010 TNT-Rotterdam: korte werkonderbreking (
http://www.donselaria.nl/bewaren/rotterdam-werkonderbreking.pdf )
30-06-2010 SP-Weert steunt postbodes aan de poort ( http://weert.sp.nl/bericht/46048/100630sp_weert_steunt_postbodes_aan_de_poort.html )
30-06-2010 Einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden post (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/46049/100630einde_aan_concurrentie_op_arbeidsvoorwaarden_post.html )
01-07-2010 Kamer wil onderzoek Arbeidsinspectie bij TNT (
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7092280/__Kamer_wil_onderzoek_bij_TNT__.html?
sn=binnenland,buitenland )
01-07-2010 Succes voor Gesthuizen: onderzoek naar werkdruk bij TNT (
http://www.sp.nl/economie/nieuwsberichten/7827/100701steun_voor_sp_onderzoek_naar_werkdruk_bij_tnt.html )
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 )
02-07-2010 Onvrede op de TNT vestigingen in Rotterdam ( http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=110:onvrede-op-de-tntvestigingen-inrotterdam&catid=34:tnt&Itemid=82 )
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/1012/Binnenland/article/detail/495460/2010/07/05/Postbode-metontslagbedreigd-na-AD-interview.dhtml#reactions )
06-07-2010 Sharon en de Koperstraat ( http://www.donselaria.nl/bewaren/sharon-enkoperstraat.pdf )
07-07-2010 TNT Post zet SP'er op straat (AD 07-07-2010) ( http://www.donselaria.nl/bewaren/tntpost-zet-sp-er-op-straat.pdf )
07-07-2010 Recht je rug Pik het niet (Actiefolder) (
http://www.reddepostbode.nl/1007_folder.pdf )
07-07-2010 Actie 'Red de postbode' nog steeds broodnodig (
http://rotterdam.sp.nl/bericht/46177/100707-actie_red_de_postbode_nog_steeds_broodnodig.html )
07-07-2010 Acties bij TNT sorteercentra in Rotterdam, Den Haag en Leiden (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/46175/100707acties_bij_tnt_sorteercentra_in_rotterdam_den_haag_en_leiden.html )
10-07-2010 SP post bij TNT-Zeist ( http://zeist.sp.nl/bericht/46225/100710-

sp_post_bij_tnt_zeist.html )
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-vandeonvrede-op-tnt-vestigingen-in-rotterdam-&catid=34:tnt&Itemid=82 )
13-07-2010 SP houdt actie bij TNT Post ( http://zoetermeer.sp.nl/bericht/46270/100713sp_houdt_actie_bij_tnt_post.html )
14-07-2010 SP De Bilt deelt flyers uit bij TNT ( http://debilt.sp.nl/bericht/46286/100714sp_de_bilt_deelt_flyers_uit_bij_tnt.html )
14-07-2010 Onderzoek bij TNT naar werkdruk (
http://www.ad.nl/ad/nl/1000/Nieuws/article/detail/497823/2010/07/14/Onderzoek-bij-TNTnaarwerkdruk.dhtml )
15-07-2010 Onderzoek naar onvrede bij TNT Post (AD 15-07-2010) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/onderzoek-naar-onvrede.pdf )
15-07-2010 Aankondiging zondagse demonstratie (
http://www.donselaria.nl/bewaren/aankondiging-zondagse-demonstratie.pdf )
15-07-2010 Actie voor arbeidsinspectie ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/46315/100715actie_voor_arbeidsinspectie.html )
22-07-2010 Driebondennieuws: Aanpak problemen vestigingen Rotterdam (
http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=118:driebondennieuwsaanpak-problemen-vestigingenrotterdam&catid=34:tnt&Itemid=82 )
25-07-2010 Red de postbode ( http://hoogeveen.sp.nl/bericht/46435/100725red_de_postbode.html )
29-07-2010 SP bij TNT Alphen ( http://www.donselaria.nl/bewaren/sp-bij-tnt-alphen.pdf )
30-07-2010 Geslaagde actie bij TNT distributiepunt Alphen a/d Rijn (
http://alphen.sp.nl/bericht/46488/100730geslaagde_actie_bij_tnt_distributiepunt_alphen_ad_rijn.html )
11-08-2010 Kunsthandelaar verdenkt TNT van fraude ( http://www.omroepbrabant.nl/?
news/140822632/Kunsthandelaar+verdenkt+TNT+van+fraude.aspx )
11-08-2010 Kunsthandelaar verdenkt TNT van fraude (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=dHa7sdXSVXA )
12-08-2010 Kom naar de landelijke actiebijeenkomst op 6 september! (
http://www.donselaria.nl/bewaren/kom-naar-landelijke-actiebijeenkomst.pdf )
13-08-2010 Van Zeeland krijgt eigen TNT-man ( http://www.studio040.nl/nieuws/8322-vanzeeland-krijgt-eigen-tnt-man.html )

16-08-2010 Actie bij Arbeidsinspectie tegen intimidatie bij TNT (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/46610/100816actie_bij_arbeidsinspectie_tegen_intimidatie_bij_tnt.html )
16-08-2010 SP-actie in Utrecht om werkdruk TNT ( http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/250245 )
16-08-2010 SP-actie bij Arbeidsinspectie om werkdruk TNT (Telegraaf) (
http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/arbeid/7407705/__SPactie_bij_Arbeidsinspectie_om_werk
druk_TNT__.html?sn=overgeld )
16-08-2010 SP-actie bij Arbeidsinspectie om werkdruk TNT (Trouw) (
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3167301.ece/SPactie_bij_Arbeidsinspectie_om_werkd
ruk_TNT.html )
16-08-2010 Rien van Zeeland over TNT, Hema en UPS ( http://www.donselaria.nl/bewaren/rientnt-hema-ups.pdf )
16-08-2010 Actie bij Arbeidsinspectie tegen intimidatie bij TNT (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/46610/100816actie_bij_arbeidsinspectie_tegen_intimidatie_bij_tnt.html )
17-08-2010 TNT'ers eisen onderzoek naar misstanden werkvloer (Telegraaf
17 augustus 2010) ( http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-ers-eisen-onderzoek.pdf )
20-08-2010 TNTers in actie tegen gedwongen massaontslag (
http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-ers-in-actie.pdf )
20-08-2010 Postbodes demonstreren tegen liberalisering postmarkt (
http://www.sp.nl/europa/nieuwsberichten/7906/p100820 )
26-08-2010 Postbodes TNT gaan actievoeren ( http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?
view=/News%2FDefault%2F2010%2FAugustus2010%2FPostbodes%20TNT%20gaan
%20actievoeren )
??-08-2010 Flyer - Actie 12 september ( http://www.reddepostbode.nl/actie12sept.pdf )
05-09-2010 Postbodes trappen af voor hete herfst (
http://www.telegraaf.nl/dft/7556720/__Postbodes_trappen_af_voor_hete_herfst_bij_TNT__.html?
sn=nieuws_dft )
06-09-2010 Drukke bijeenkomst postbodes in Nieuwegein (
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/253375 )
06-09-2010 Werknemers TNT in actie tegen gedwongen massaontslag (
http://socialisme.nu/blog/nieuws/10188/werknemers-tnt-in-actie-tegen-gedwongen-massaontslag/ )
06-09-2010 Actiebijeenkomst postbodes over massaontslag TNT (
http://www.nrc.nl/economie/article2615212.ece/Actiebijeenkomst_postbodes_over_massaontslag_T
NT )

06-09-2010 Actiebijeenkomst postbodes (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7567656/__Actiebijeenkomst_postbodes__.html )
06-09-2010 Actiebijeenkomst postbodes (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2327245/actiebijeenkomst-postbodes.html )
07-09-2010 Postbodes willen actievoeren tegen TNT ( http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/253538 )
07-09-2010 Postbodes willen actievoeren tegen TNT (Audio) (
http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/99bd9dc8.mp3 )
07-09-2010 Postbodes willen actievoeren tegen TNT (Video) (
http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/c2199721.wmv )
07-09-2010 Demonstratie medewerkers TNT bij NBC op Blokhoeve (
http://www.nieuwegein.sp.nl/bericht/46870/100907demonstratie_medewerkers_tnt_bij_nbc_op_blokhoeve.html )
07-09-2010 SP: Kroon moet uit logo van TNT Post (AD 07-09-2010) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/kroon-moet-uit-logo.pdf )
08-09-2010 Straatsburg - Demonstratie Straatsburg tegen liberalisering Europese postmarkt (
http://www.abvakabofnv.nl/cao%27s/Alle-Cao%27s/tnt/straatsburg/ )
08-09-2010 Verklaring aan Europees Parlement inzake liberalisering postmarkt (
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/3944/186343/verklaring-aan-europees-parlement.pdf )
08-09-2010 Postbodes houden week van actie: ‘Er is lang genoeg gepraat’ (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/46914/tw )
08-09-2010 Postal liberalisation moratorium urged by unions (Video) (
http://www.euronews.net/2010/09/08/postal-liberalisation-moratorium-urged-by-unions/ )
09-09-2010 SP Vlissingen flyert voor postbodes (
http://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/9360/SP_Vlissingen_flyert_voor_postbodes_.html )
09-09-2010 Postbodes verrast met steun uit Europees Parlement (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/46979/100909postbodes_verrast_met_steun_uit_europees_parlement.html )
10-09-2010 SP weer op Belcour ( http://zeist.sp.nl/bericht/46958/100910sp_weer_op_belcour.html )
11-09-2010 SP protesteert in Breda tegen ontslagen bij TNT (
http://www.bndestem.nl/regio/breda/7269551/SP-protesteert-in-Breda-tegen-ontslagen-bijTNT.ece )
11-09-2010 Postverzet begint in Rotterdam - Hele wijken zonder post (sec) (
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7620557/__Hele_wijken_zonder_post__.html )

11-09-2010 Postverzet begint in Rotterdam - Hele wijken zonder post (met Reacties) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/postverzet-begint-in-rotterdam-met-reacties.pdf )
11-09-2010 Postverzet TNT begint in Rotterdam – Tweespalt bij actievoerders en bonden (
http://www.telegraaf.nl/dft/7621312/__Postverzet_TNT_begint_in_Rotterdam__.html )
11-09-2010 SP Breda zet aanval in op TNT ( http://www.bredavandaag.nl/nieuws/2010-09-11/spbreda-zet-aanval-op-tnt )
12-09-2010 Postbodes betogen tegen dreigend ontslag (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7630659/__Postbodes_betogen_tegen_dreigend_ontslag__.h
tml?cid=rss )
12-09-2010 Postbodes betogen tegen dreigend ontslag (NRC) (
http://www.nrc.nl/economie/article2618486.ece/Postbodes_betogen_tegen_dreigend_ontslag )
12-09-2010 Postbodes betogen tegen dreigend ontslag (Z24) (
http://www.z24.nl/speciaal/feeds/anp/artikel_169137.z24/Postbodes_betogen_tegen_dreigend_ontsl
ag.html )
12-09-2010 Postbodes demonstreren tegen massaontslag (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article7627717.ece?cid=mailart )
12-09-2010 Postbodes demonstreren tegen massaontslag (de Volkskrant) (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1018940/2010/09/12/Postbodesdemonstreren-tegen-massaontslag.dhtml )
12-09-2010 Postbodes demonstreren tegen massaontslag (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2331626/postbodes-demonstreren-massaontslag.html )
12-09-2010 Postbodes demonstreren in Rotterdam (NOS) ( http://nos.nl/tekst/184377-postbodesbetogen-tegen-ontslagen.html )
12-09-2010 Postbodes demonstreren in Rotterdam (Trouw) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/postbodes-demonstreren-in-rotterdam-trouw.pdf )
12-09-2010 Postbodes betogen tegen ontslagen (NOS) ( http://nos.nl/artikel/184377-postbodesbetogen-tegen-ontslagen.html )
12-09-2010 Postbodes betogen tegen ontslagen (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=8iY2SK-EYCQ&feature=player_embedded )
12-09-2010 Actie voor postbodes in Rotterdam (Video) ( http://www.rtl.nl/
(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/09_september/12/binnenland/a
ctie-voor-postbodes-in-rotterdam.xml )
12-09-2010 Acties postbodes in Rotterdam tegen massaontslag (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=pV6EPx0boIY )

12-09-2010 Woedende postbodes laten zich horen (Video) (
http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2010/woedende-postbodes-laten-zichhoren/ )
12-09-2010 Postbodes voeren actie tegen massaontslag ( http://www.radiorijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fseptember
%2FPostbodes+voeren+actie+tegen+massaontslag )
12-09-2010 Demonstratie postbodes tegen massaontslag (
http://rijnmond.mobify.me/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fseptember
%2FPostbodes%20voeren%20actie%20tegen%20massaontslag )
12-09-2010 Demonstratie Rotterdam (Foto's) ( http://www.flickr.com/photos/sppolitiek/sets/72157615367028431/show/ )
12-09-2010 TNT Post postbode demonstreren in Rotterdam (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=8ew8EVJua1Q )
12-09-2010 Postbodes demonstreren tegen ontslag (
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2331695/postbodes-demonstreren-ontslag.html )
12-09-2010 Postbodes strijden voor hun baan (
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2010/week36/zo_1930_postbodes.avi_plai
n.xml )
12-09-2010 Red de Postbode: 'We worden als oud vuil behandeld' (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/46998/100912red_de_postbode_we_worden_als_oud_vuil_behandeld.html )
12-09-2010 TV Rijnmond Nieuws 12 september 2010 (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=-lvIqEQtiwc )
12-09-2010 Actie Red de Postbode in Rotterdam ( http://www.eosdigitaal.nl/forum/viewtopic.php?
f=94&t=84571 )
12-09-2010 Red de Postbode-demonstratie (Foto's) (
http://www.basstoffelsen.com/2010/11/11/red-de-postbode-demonstratie/ )
12-09-2010 Postbodes protesteren tegen ontslaggolf (Video) ( http://nos.nl/video/184471postbodes-protesteren-tegen-ontslaggolf.html )
12-09-2010 Demonstratie tegen massaontslag (7min 47sec) (Video) (
http://nos.nl/uitzending/21949-20100912-200000-nos-journaal-2000-uur.html )
12-09-2010 Ik word toch ontslagen (Audio) ( http://nos.nl/audio/184488-ik-word-tochontslagen.html )
13-09-2010 Postbodes demonstreren in Rotterdam (Audio)(NOS) ( http://nos.nl/audio/184530postbodes-demonstreren-in-rotterdam.html )

13-09-2010 Postbodes frustreren directie TNT (
http://www.depers.nl/economie/508900/Postbodes-frustreren-directie-TNT.html )
13-09-2010 Bezorgproblemen bij TNT Post (
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/511679/2010/09/13/Bezorgproblemen-bijTNT.dhtml )
13-09-2010 Protest tegen dreigende massaontslagen (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/266739/eerste-protest-van-postbodes )
13-09-2010 Eerste protest van postbodes ( http://www.spaarnenieuws.nl/main/index.php?
option=com_content&view=article&id=6345:eerste-protest-vanpostbodes&catid=102:algemeen&Itemid=348 )
14-09-2010 Postbodes protesteren in Rotterdam ( http://zeist.sp.nl/bericht/47076/100914postbodes_protesteren_in_rotterdam.html )
14-09-2010 Gesthuizen: Beschuldiging werknemers zoveelste schoffering personeel door TNTdirectie ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/47027/100914gesthuizen_beschuldiging_werknemers_zoveelste_schoffering_personeel_door_tnt_directie.html )
16-09-2010 SP Breda in actie voor 'Red de Postbode' (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=wr6VA4MjH0w )
16-09-2010 SP aanval op TNT (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=8GoGKQOUjTs )
23-09-2010 TNT’ers krijgen ondanks belofte bedrijf ontslag (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/47188/100923tnters_krijgen_ondanks_belofte_bedrijf_ontslag.html )
23-09-2010 Mislukte concurrentie in de post en het gebruik van aanhangwagentjes als postdepot
door TNT ( http://ikregeer.nl/document/kv-80145?format=pdf )
24-09-2010 Acties bij sorteercentra TNT ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/47213/100924acties_bij_sorteercentra_tnt.html )
25-09-2010 Open brief aan de klanten van TNT Post (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/47222/100925open_brief_aan_de_klanten_van_tnt_post.html )
29-09-2010 Spoeddebat in de Tweede Kamer over opgezegde CAO voor nieuwe postbedrijven en
onderzoek arbeidsinspectie naar pesten personeel (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/47370/100929spoeddebat_in_de_tweede_kamer_over_opgezegde_cao_voor_nieuwe_postbedrijven_en_onderzoe
k_arbeidsinspectie_naar_pesten_personeel.html )
07-10-2010 Europese miljoenensubsidies voor dumpen postbodes (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/47627/101007europese_miljoenensubsidies_voor_dumpen_postbodes.html )

13-10-2010 SP steunt stakende postbodes in Helmond (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/47782/101013sp_steunt_stakende_postbodes_in_helmond.html )
13-10-2010 Wilde staking postbodes (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=WnGlBVGKXaI )
22-10-2010 SP steunt stakende Postbodes in Kerkrade (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/47998/101022sp_steunt_stakende_postbodes_in_kerkrade.html )
01-11-2010 Intimidatie op werk spuugzat ( https://www.collectiefonrecht.nl/nieuws?cntID=122 )
08-11-2010 TNT gaat staken (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=nfQGn9PIJmk )
09-11-2010 Staking is geen Schone Schijn (
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/november/09/staking_is_geen_schone_schijn )
09-11-2010 Steun voor landelijke staking TNT-ers (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/48639/101109-steun_voor_landelijke_staking_tnt_ers.html )
13-11-2010 Vrije Bond staakt mee bij TNT op 16 November ( http://www.vrijebond.nl/vrije-bondstaakt-mee-bij-tnt-op-16-november/ )
14-11-2010 Vreeman gaat bemiddelen in postconflict (
http://www.nu.nl/economie/2378624/vreeman-gaat-bemiddelen-in-postconflict.html )
15-11-2010 Staking TNT gaat door ondanks benoeming bemiddelaar (
http://www.fd.nl/artikel/20708350/staking-tnt-gaat-ondanks-benoeming-bemiddelaar )
15-11-2010 Staking TNT gaat door ondanks bemiddelaar Vreeman (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=Vx3jBAarIjU )
15-11-2010 Verkeersdrukte verwacht in Den Haag (
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8222947/__Drukte_door_TNT-acties__.html?
sn=binnenland,buitenland )
15-11-2010 Vrije Bond steunt stakingsactie postbodes TNT (
http://www.devrije.nl/archives/00003060.html )
15-11-2010 Amsterdammers solidair met postbodes (
http://steuncomite.wordpress.com/2010/11/15/amsterdammers-solidair-met-postbodes/ )
15-11-2010 Morgen geen post: De wanhopige strijd van de postbode (13min 34sec) (Video) (
http://player.omroep.nl/?aflID=11715620 )
15-11-2010 TNT roept op tot stakingsbreken ( http://www.indymedia.nl/nl/2010/11/71351.shtml )
16-11-2010 Staking TNT begon gisteravond in Nieuwegein (Audio) ( http://nos.nl/audio/198590staking-tnt-begon-gisteravond-in-nieuwegein.html )

16-11-2010 Postbodes massaal naar Den Haag (
http://content.yudu.com/A1py9w/HP101116/resources/index.htm?referrerUrl= )
16-11-2010 Stakende postbodes onderweg naar Den Haag (Video) ( http://nos.nl/video/198643stakende-postbodes-onderweg-naar-den-haag.html )
16-11-2010 Met de postbus naar Den Haag (7 maal Audio) (
http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2010/11/16/met-de-postbus-naar-den-haag/ )
16-11-2010 Poststaking West-Brabant (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=4SlE0jAYBo )
16-11-2010 Post staking postbodes Baarn Soest (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=2D1rShb45Bc&feature=related )
16-11-2010 Postbode Klaas Ellerie deed mee met de staking (Video) ( http://nos.nl/video/198782postbode-klaas-ellerie-deed-mee-met-de-staking.html )
16-11-2010 Vakbond: postbodes staken ook volgende week (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=vhyk7D0aJys )
16-11-2010 Duizenden TNT-stakers bijeen in Den Haag (Video) (RTV Utrecht) (
http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/4ff3826a.wmv )
16-11-2010 Staking TNT: 'Dit hadden we jaren eerder moeten doen' (
http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/7633134/Staking-TNT-Dit-hadden-we-jaren-eerdermoeten-doen.ece?start=2&sort=asc#reakties )
16-11-2010 TNT medewerkers vertrekken uit Lochem om te staken (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=UPHQmTqrGOc )
16-11-2010 Staking TNT Postbodes Hof van Twente (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=cq5jKPT29-U )
16-11-2010 Drentse postbodes onderweg naar landelijke actiedag Den Haag (Video)
( http://www.youtube.com/watch?v=pHWKSZH4UDk )
16-11-2010 Nieuws medewerkers TNT post staken (gaan naar hoofdkantoor Den Haag !) (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=gbrQepPFnJo&NR=1 )
16-11-2010 Nog een staking postbezorging TNT (Video) (
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/771791/Nog-een-stakingpostbezorging-TNT.htm )
16-11-2010 TNT-postbodes staken (Video) ( http://nos.nl/video/198574-tntpostbodes-staken.html )
16-11-2010 Demonstratie postbodes gaat beginnen in Den Haag (Audio) (
http://nos.nl/audio/198670-demonstratie-postbodes-gaat-beginnen-in-den-haag.html )

16-11-2010 TNT Poststaking Den Haag (Caspar Huurdeman) (Foto's) (
http://picasaweb.google.com/Casparhuurdeman/TNTPoststakingDenHaag# )
16-11-2010 Landelijke stakingsdag TNT Post (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=m7D1yHkciLs )
16-11-2010 Eva Wiessing bij TNT-demonstratie in Den Haag (Video) ( http://nos.nl/video/198678eva-wiessing-bij-tntdemonstratie-in-den-haag.html )
16-11-2010 Postbodes van TNT Post in staking ( RTV Noord ) (Artikel, Audio&Video) (
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=96294 )
16-11-2010 Postbodes bezorgen niets (Video) ( http://nos.nl/video/198736-postbodes-bezorgenniets.html )
16-11-2010 Duizenden postbodes in Den Haag (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1052984/2010/11/16/Duizendenpostbodes-in-Den-Haag.dhtml )
16-11-2010 Geen post vandaag; de postbode staakt (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1052587/2010/11/16/Geen-postvandaag-de-postbode-staakt.dhtml )
16-11-2010 Tegen ontslag, intimidatie en marktwerking: stakende TNT’ers trekken naar Den Haag
( http://socialisme.nu/blog/nieuws/11061/tegen-ontslag-intimidatie-en-marktwerking-stakendetnters-trekken-naar-den-haag/ )
16-11-2010 Geen post (00min 27sec) (Video) ( http://www.eenvandaag.nl/swf/player.swf?
videoID=b515&external=0 )
16-11-2010 Staking TNT Post (Video) (
http://sites.bnn.nl/page/bnntoday/video/e1ac0b524c63298232e6efdb34202711 )
16-11-2010 Postbodes overspoelen Den Haag ( http://www.nu.nl/economie/2379898/-postbodesoverspoelen-haag--.html )
16-11-2010 Manifestatie TNT: verslag (
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2010/11/16/manifestatie-tnt-verslag/ )
16-11-2010 Postbodes brengen vandaag post in Den Haag (
http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/7632063/Postbodes-brengen-vandaag-post-in-DenHaag.ece )
16-11-2010 TNT voert actie (Foto's) ( http://www.nufoto.nl/onderwerpen/tnt-voert-actie/ )
16-11-2010 Staking en massaal protest door postpersoneel ( http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=162:staking-en-massaal-protest-door-postpersoneel&catid=34:tnt&Itemid=82 )
16-11-2010 Actiedag TNT Den Haag (Foto's) (

http://www.flickr.com/photos/mijnvakbond/sets/72157625401393822/ )
16-11-2010 Grote opkomst actie TNT ( http://www.mijnvakbond.nl/Grote-opkomst-actie-TNT?
referrer=278 )
16-11-2010 Postbodes zijn ook boos op de politiek (Audio) ( http://nos.nl/audio/198654postbodes-zijn-ook-boos-op-de-politiek.html )
16-11-2010 Duizenden TNT in Den Haag tijdens protestactie (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=pKS_DB_mUfo )
16-11-2010 Verslaggever Laurens Slooyer vanuit Den Haag (Audio) (
http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/3aa19dd0.wmv )
16-11-2010 Actiedag TNT: Den Haag kleurt oranje-zwart (Artikel & 3 maal Video) (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/266809/actiedag-tnt-den-haag-kleurt-oranjezwart )
16-11-2010 Actiedag TNT in beeld (Foto's & 3 maal Video) (
http://www.abvakabofnv.nl/hidden/actiedag-tnt-in-beeld/ )
16-11-2010 Staking TNT Post - Westonline.nl (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=gKbZ_6-i8Oo&feature=related )
16-11-2010 Poststaking 2010 (Video) ( http://www.youtube.com/watch?v=B24UPfU3R2I )
16-11-2010 Postbodes van TNT Post in staking (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=BCdh6LsMS20 )
16-11-2010 Korte impressie van de Staking van TNT post op 16/11 (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=dIera3N3Ubw )
16-11-2010 TNT-topman Koorstra over de stakingen (Audio) ( http://nos.nl/audio/198750tnttopman-koorstra-over-de-stakingen.html )
16-11-2010 TNT-topman laat opening (Video) ( http://nos.nl/video/198684-tnttopman-laatopening.html )
16-11-2010 Toespraak Edith Snoey, Den Haag, 16 november 2010 (
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/3944/186343/toespraak-edith-snoey16112010.pdf )
16-11-2010 Toespraak Peter Wiechmann, Den Haag, 16 november 2010 (
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/3944/186343/toespraak-peter-wiechmann16112010.pdf )
16-11-2010 Toespraak Jaap Smit tijdens TNT Staking (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=qEUsiwpnxBk )
16-11-2010 PvdA steunt stakende postbodes TNT Post (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=B3uANYQeZj0 )

16-11-2010 PvdA steunt staking TNT ( http://nu.pvda.nl/berichten/2010/11/PvdA-steunt-stakingTNT.html )
16-11-2010 Gesthuizen en Roemer steunen massale staking postbodes in Den Haag (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/48867/tw )
16-11-2010 Vrije Bond bij staking TNT ( http://www.vrijebond.nl/vrije-bond-bij-staking-tnt/ )
16-11-2010 Over de staking bij TNT en wat jij er mee te maken hebt ( http://www.vrijebond.nl/tntflyertekst/ )
16-11-2010 Ook in Nijmegen actie ivm TNT-staking ( http://www.vrijebond.nl/ook-in-nijmegenactie/ )
16-11-2010 Solidariteit met de TNT-staking! (
http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/2010/11/solidariteit-met-de-tnt-staking/ )
16-11-2010 Volgende week twee dagen geen post (Audio) ( http://nos.nl/audio/198726-volgendeweek-twee-dagen-geen-post.html )
16-11-2010 Postbodes TNT staken weer op 25 en 26 november (Video) (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1053021/2010/11/16/Postbodes-TNTstaken-weer-op-25-en-26-november.dhtml )
16-11-2010 TNT bezorgt twee dagen geen post ( http://www.nu.nl/economie/2380331/tnt-bezorgttwee-dagen-geen-post.html )
16-11-2010 Ook volgende week weer stakingen bij de post (00min 25sec) (Video) (
http://nos.nl/uitzending/26584-20101116-200000-nos-journaal-2000-uur.html )
16-11-2010 Volgende week twee postloze dagen (
http://www.bndestem.nl/nieuws/algemeen/binnenland/7634288/Volgende-week-twee-dagenpoststaking.ece )
16-11-2010 Volgende week weer staking bij TNT ( http://www.doorbraak.eu/?p=3760 )
16-11-2010 TNT gaat stakingen uitbreiden (Video) ( http://nos.nl/video/198767-tnt-gaatstakingen-uitbreiden.html )
17-11-2010 Staking TNT Post (Foto's) ( http://frontpage.fok.nl/special/415538/1/1/100/staking-tntpost.html )
18-11-2010 Wij gaan door! (1) ( http://www.bvpp.nl/images/stories/TNT/acties/wijgaandoor.pdf )
24-11-2010 Postbodes volgen Kamerdebat in bioscoop (Parool) (
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1063047/2010/11/24/Postbodesvolgen-Kamerdebat-in-bioscoop.dhtml )
24-11-2010 Postbodes volgen Kamerdebat in bioscoop (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2386124/postbodes-volgen-kamerdebat-in-bioscoop.html )

24-11-2010 Nieuwe postbodestaking niet alleen tegen TNT ( http://www.ornet.nl/nieuws/nieuwepostbodestaking-niet-alleen-tegen-tnt-3778.html )
24-11-2010 Staking bij postsorteercentrum TNT ( http://www.rtvoost.nl/nieuws/?nid=118361 )
24-11-2010 Postbezorgers voelen zich beledigd door de stakende postbodes (
http://www.tctubantia.nl/regio/7681054/Postbezorgers-voelen-zich-beledigd-door-de-stakendepostbodes.ece )
25-11-2010 Stakende TNT-postbodes naar bioscoop ( http://denhaagfm.com/index.php?
id=41&tx_ttnews%5Btt_news%5D=112487&cHash=1d73197f98 )
25-11-2010 Stakende postbodes zitten in de bioscoop in Den Haag (03min 00sec) (Video) (
http://www.westonline.nl/video/programmas/10774 )
25-11-2010 Stakende postbodes in Haagse bioscoop (
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1064238/2010/11/25/Stakendepostbodes-in-Haagse-bioscoop.dhtml )
25-11-2010 Postbodes voeren actie in Haagse bioscoop (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=SM-rZuqUpFs )
25-11-2010 Impressie actiedag postsector (Video) (
http://www.abvakabofnv.nl/110896/195506/postacties2511.flv )
25-11-2010 TNT-postbodes vragen tussenkomst kabinet (Video) ( http://nos.nl/video/200734tntpostbodes-vragen-tussenkomst-kabinet.html )
25-11-2010 Kamp en Bleker ontvangen TNT-postbodes (Audio) ( http://nos.nl/audio/200706kamp-en-bleker-ontvangen-tntpostbodes.html )
25-11-2010 Sharon Gesthuizen: SP kiest voor de postbodes (Audio) ( http://nos.nl/audio/200729sharon-gesthuizen-sp-kiest-voor-de-postbodes.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaalaudio+
(NOS+Journaal+audio) )
25-11-2010 Zorg voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de post (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=JmUVrQ2cCpc )
25-11-2010 TNT-medewerkers opnieuw in staking ( http://nos.nl/artikel/200593-tntmedewerkersopnieuw-in-staking.html )
25-11-2010 Postbodes van TNT demonstreren opnieuw (Audio) ( http://nos.nl/audio/200775postbodes-van-tnt-demonstreren-opnieuw.html )
25-11-2010 Vorige week een manifestatie richting TNT, Vandaag een manifestatie richting politiek!
( http://www.bvpp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=177:fotoreportage&catid=34:tnt&Itemid=82 )

25-11-2010 15.000 Handtekeningen voor ontvangst TNT Post (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/266809/15000-handtekeningen )
25-11-2010 Staking postbodes begonnen (Artikel & Audio) ( http://www.omroepbrabant.nl/?
news/146313622/Staking+postbodes+begonnen.aspx )
25-11-2010 Kabinet start onderzoek naar prijsdumping op postmarkt (
http://www.fd.nl/artikel/20789746/kabinet-start-onderzoek-prijsdumping-postmarkt )
25-11-2010 FNV tevreden over eerste stakingsdag TNT (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article8327593.ece?cid=rss )
25-11-2010 FNV tevreden over eerste stakingsdag TNT (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2387688/fnv-tevreden-eerste-stakingsdag-tnt.html )
25-11-2010 Actiebijeenkomst TNT in Zwols sorteercentrum (Video) (
http://www.rtvoost.nl/tv/default.aspx?uid=180968 )
25-11-2010 Postbodes voeren actie tijdens weekmarkt Emmen (
http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article6594349.ece )
25-11-2010 CNV overweegt postbezorging door rivalen TNT (
http://www.nu.nl/economie/2387371/cnv-overweegt-postbezorging-rivalen-tnt.html )
25-11-2010 Tegen de dictatuur van de vrije markt: solidariteit met de TNT-stakers (
http://socialisme.nu/blog/nieuws/11196/tegen-de-dictatuur-van-de-vrije-markt-solidariteit-met-detnt-stakers/ )
26-11-2010 TNT-medewerkers staken op De Brand (
http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/7696961/TNT-medewerkers-staken-op-DeBrand.ece )
26-11-2010 SP Den Bosch ondersteunt stakingsactie TNT (
http://denbosch.sp.nl/bericht/49199/tw )
26-11-2010 Jan Marijnissen steunt stakende postbodes (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=sDlEddeyLRw )
26-11-2010 Jan Marijnissen steunt stakende postbodes (Artikel, Audio&Video) (
http://www.omroepbrabant.nl/?
news/146374982/Jan+Marijnissen+steunt+stakende+postbodes.aspx&action=media )
26-11-2010 Jan Marijnissen bij poststaking (Video) ( http://www.blog.ronvanzeeland.nl/janmarijnissen-bij-poststaking )
26-11-2010 Op bezoek bij stakende TNT-ers (
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2010/11/26/op-bezoek-bij-stakende-tnt-ers/ )
26-11-2010 Staking TNT [Tilburg] (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=YSLSnDUMGWY )

26-11-2010 Actievoerende postbodes in Emmen (Audio) (
http://www.rtvdrenthe.nl/Nieuws/Nieuws-Detail.aspx?Lang=nl-NL&newsId=54135 )
26-11-2010 Actie SP bij TNT Postkantoor Raalte (
http://www.destentor.nl/regio/salland/7694072/Actie-SP-bij-TNT-Postkantoor-Raalte.ece )
26-11-2010 Politiek is oorzaak drama postbodes (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/49183/101126-politiek_is_oorzaak_drama_postbodes.html )
26-11-2010 Vreeman begint met onderzoek postmarkt (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article8330465.ece )
26-11- 2010 Vreeman begint met onderzoek postmarkt (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2387856/vreeman-begint-met-onderzoek-postmarkt.html )
26-11-2010 Vreeman onderzoekt arbeidsvoorwaarden postsector (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=YLFp2l62dnc )
26-11-2010 Overgrote deel postbezorging ligt stil (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article8333591.ece?cid=rss )
26 -11-2010 Overgrote deel postbezorging ligt stil (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/binnenland/2388109/overgrote-deel-postbezorging-ligt-stil.html )
26-11-2010 Staking postbodes was een succes (Parool) (
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1065134/2010/11/26/Stakingpostbodes-was-een-succes.dhtml )
26-11-2010 Staking postbodes was een succes (Nuzakelijk) (
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2388522/staking-postbodes-was-succes.html )
27-11-2010 Webwinkels woedend op stakende postbodes (
http://www.ad.nl/ad/nl/1004/Economie/article/detail/545542/2010/11/27/Webwinkels-woedend-opstakende-postbodes.dhtml )
27-11-2010 Medewerkers TNT weer aan de slag (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2388642/medewerkers-tnt-weer-slag.html )
30-11-2010 Achterstanden TNT Post door staking ingelopen (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2390970/achterstanden-tnt-post-staking-ingelopen.html )
30-11-2010 EU-politici vinden liberalisatie post te snel (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8366653/__EUpolitici_vinden_liberalisatie_post_te_snel__.html )
02-12-2010 Postbodes staken volgende week drie dagen (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article8391141.ece?cid=rss )
02-12-2010 Postbodes staken volgende week drie dagen (Nu.nl) (

http://www.nu.nl/economie/2393199/postbodes-staken-volgende-week-drie-dagen.html )
02-12-2010 Postbodes staken volgende week drie dagen (Transport Online) (
http://www.transport-online.nl/site/algemeen-nieuws/index.php?news=3011 )
02-12-2010 TNT-postbodes gaan 3 dagen staken ( http://nos.nl/artikel/202550-tntpostbodes-gaan3-dagen-staken.html )
02-12-2010 Staking van drie dagen bij TNT ( http://www.fd.nl/artikel/20842940/staking-driedagen-tnt )
02-12-2010 Driedaagste staking TNT-ers op komst (
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2010/12/02/driedaagste-staking-tnt-ers-op-komst/ )
03-12-2010 Medewerkers TNT voeren druk op: drie dagen staken (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/3-dagen-staken-tnt )
03-12-2010 Wij gaan door! (2) (flyer 03-12-2010) ( http://www.donselaria.nl/bewaren/wij-gaandoor-2.pdf )
03-12-2010 Staking postmedewerkers gaat door (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/staking-gaat-door )
03-12-2010 Resultaten informeel overleg met TNT teleurstellend. Abvakabo FNV en CNV
Publieke Zaak gaan door met 3 dagen! ( http://www.mijnvakbond.nl/Documenten
%20MijnVakbond.nl/Marktsector/Postsector/Tweebondenbrief%20staking%20TNT%20%203%20december%202010.pdf )
03-12-2010 TNT: 550 minder ontslagen (
http://www.nrc.nl/economie/article2646645.ece/TNT_550_minder_ontslagen )
03-12-2010 TNT wil minder postbodes gedwongen ontslaan (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1068007/2010/12/03/TNT-wil-minderpostbodes-gedwongen-ontslaan.dhtml )
03-12-2010 TNT bereid gedwongen ontslagen verder te verlagen – vakbond (
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3082635/tnt-bereid-gedwongen-ontslagen-verder-teverlagen-vakbond )
03-12-2010 TNT bereid aantal ontslagen terug te brengen (
http://www.nu.nl/economie/2393443/tnt-bereid-aantal-ontslagen-terug-brengen.html )
03-12-2010 Vakbond BVPP over staking TNT-post (Audio) ( http://nos.nl/audio/202731-vakbondbvpp-over-staking-tntpost.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+nosjournaalaudio+%28NOS+Journaal+audio%29 )
03-12-2010 Bonden niet eensgezind over stakingen TNT (
http://www.fd.nl/artikel/20851665/bonden-niet-eensgezind-stakingen-tnt )
03-12-2010 TNT-vakbonden verdeeld over vervolg stakingen ( http://www.rtl.nl/

(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/48/20101203.1047.TNTvakbonden-verdeeld-over-vervolg-stakingen.xml )
03-12-2010 Maandag overleg over impasse rond TNT ( http://binnenland.nieuws.nl/620741 )
03-12-2010 Geen postbode, geen postcode! ( http://www.doorbraak.eu/?p=3891 )
03-12-2010 Postcode? gewoon even laten! ( http://www.vrijebond.nl/persbericht-postcodegewoon-even-laten/ )
03-12-2010 Staking TNT Post kost webwinkeliers handen vol geld (
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2010/12/staking-tnt-post-kost-webwinkeliers-handen-volgeld/index.xml )
03-12-2010 Huisartsenvoorzitter Frankenhuis woedend om staking postbodes (
http://www.bndestem.nl/regio/breda/7734239/Huisartsenvoorzitter-Frankenhuis-woedend-omstaking-postbodes.ece )
03-12-2010 Wenskaartenbranche stuurt brandbrief (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8402707/__Wenskaartenbranche_stuurt_brandbrief__.html )
04-12-2010 Verdeeldheid onder bonden over TNT (AD) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/verdeeldheid-onder-bonden-over-tnt.pdf )
04-12-2010 Code Zwart! Solidair met poststakers – en meer over de TNT-strijd (
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2010/12/04/code-zwart-solidair-met-poststakers-en-meerover-de-tnt-strijd/ )
05-12-2010 Geen postcode op post ( http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/22694 )
05-12-2010 Peter Storm - Over Code Zwart ( http://www.donselaria.nl/bewaren/peter-storm-overcode-zwart.pdf )
06-12-2010 Overleg over TNT dinsdag verder ( http://binnenland.nieuws.nl/621013 )
06-12-2010 Solidair met de postbode? Vergeet de postcode (
http://www.nrcnext.nl/blog/2010/12/06/solidair-met-de-postbode-vergeet-de-postcode/ )
06-12-2010 Twijfel aan het nut van poststakingen
( http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1805440/2010/12/06/Twijfel-aan-het-nutvan-poststakingen.dhtml )
06-12-2010 Wenskaartenbranche stuurt brandbrief (
http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/8418327/__Wenskaartenbranche_stuurt_brandbrief__.html?
sn=mijnbedrijf )
06-12-2010 TNT Bezorging rouwzendingen op stakingsdagen woensdag 8 december tot en met
vrijdag 10 december 2010 ( http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=92&id=6780 )
07-12-2010 Stakingen gaan door ondanks bereikt onderhandelaarsakkoord (

http://www.bvpp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=182:stakingen-gaan-doorondanks-bereikt-onderhandelaarsakkoord&catid=34:tnt&Itemid=82 )
07-12-2010 Driedaagse poststaking gaat door (ABVAKABO) (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/driedaagse-poststaking-gaat-door )
07-12-2010 Driedaagse poststaking gaat door (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2396534/driedaagse-poststaking-gaat.html )
07-12-2010 Acties bij TNT Post in Zwolle gaan door (Artikel&Video) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=118947 )
07-12-2010 Staking TNT Post begonnen ( http://www.nu.nl/economie/2396808/staking-tnt-postbegonnen.html )
07-12-2010 TNT Post: de grens is nu bereikt (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8433588/__TNT_Post__de_grens_is_nu_bereikt__.html?
sn=dft )
07-12-2010 Grens is bereikt voor TNT Post (Nu.nl) ( http://www.nu.nl/economie/2396739/grensbereikt-tnt-post.html )
07-12-2010 Bonden bezoeken postmedewerkers tijdens staking (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/reisschema-tnt )
07-12-2010 Hebt u last van de staking van TNT Post? (
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/793121/Hebt-u-last-van-de-stakingvan-TNT-Post.htm )
07-12-2010 Libelle en Donald Duck vallen eerder in de bus door staking (
http://www.nu.nl/media/2396494/libelle-en-donald-duck-vallen-eerder-in-bus-staking.html )
07-12-2010 Postcode weglaten heeft geen zin ( http://www.nrcnext.nl/blog/2010/12/07/postcodeweglaten-heeft-geen-zin/#more-44805 )
08-12-2010 TNT-postbodes staken opnieuw (Video) ( http://nos.nl/video/203678-tntpostbodesstaken-opnieuw.html )
08-12-2010 Driedaagse poststaking begonnen (Artikel&Video&Audio3stuks) (
http://nos.nl/artikel/203582-driedaagse-poststaking-begonnen.html )
08-12-2010 Driedaagse staking postbodes TNT van start (
http://www.fd.nl/artikel/20883715/driedaagse-staking-postbodes-tnt-start )
08-12-2010 Weer actie bij sorteercentrum TNT ( http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?
nid=118989 )
08-12-2010 Ook staking in sorteercentrum Den Bosch (Audio) ( http://nos.nl/audio/203690-ookstaking-in-sorteercentrum-den-bosch.html )

08-12-2010 TNT Minder animo stakingen TNT (
http://www.nrc.nl/economie/article2647643.ece/Minder_animo_stakingen_TNT )
08-12-2010 Waarom staken we nu niet? ( http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=183:waarom-staken-we-nu-niet&catid=34:tnt&Itemid=82 )
08-12-2010 Update: TNT-bonden sterk verdeeld over strategie (
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3083188/update-tnt-bonden-sterk-verdeeld-over-strategie )
08-12-2010 Geen sprake van onderhandelaarsakkoord (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/geen-onderhandelaarsakkoord )
08-12-2010 FNV, CNV eisen maximaal 2.300 ontslagen postbodes ( http://www.rtl.nl/
(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/49/20101208.1304.FNVCNV-eisen-maximaal-2300-ontslagen-bij-TNT-postvakbond.xml )
08-12-2010 Bonden FNV en CNV zijn teruggefloten (de Volkskrant) (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1070458/2010/12/08/Bonden-FNV-enCNV-zijn-teruggefloten.dhtml )
08-12-2010 Bonden FNV en CNV zijn teruggefloten (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2397474/bonden-fnv-en-cnv-teruggefloten.html )
08-12-2010 TNT is teleurgesteld (Audio) ( http://nos.nl/audio/203697-tnt-is-teleurgesteld.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaalaudio+
(NOS+Journaal+audio) )
08-12-2010 Weinig kans op doorbraak bij TNT (
http://www.deaandeelhouder.nl/news/2010/12/8/weinig_kans_op_doorbraak_bij_tnt/ )
08-12-2010 TNT en bonden niet dichter bij elkaar gekomen (Audio) ( http://nos.nl/audio/203688tnt-en-bonden-niet-dichter-bij-elkaar-gekomen.html )
08-12-2010 Kerstkaart is de dupe van staking (
http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/7763718/Kerstkaart-is-de-dupe-van-staking.ece )
08-12-2010 TNT-staking: kerstkaarten komen later (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=Hucv_J8Qu_E )
08-12-2010 Kerstkaartenverkoop lijdt onder TNT-staking ( http://www.omroepbrabant.nl/?
news/147065902/Kerstkaartenverkoop+lijdt+onder+TNT-staking.aspx )
08-12-2010 Postbezorging ligt niet volledig stil ( http://nos.nl/artikel/203822-postbezorging-ligtniet-volledig-stil.html )
08-12-2010 Deel post wel bezorgd ondanks staking ( http://www.fd.nl/artikel/20892818/deel-postwel-bezorgd-ondanks-staking )
08-12-2010 Veel post bezorgd ondanks stakingen ( http://www.rtl.nl/

(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/12_december/08/binnenland/ve
el-post-bezorgd-ondanks-stakingen.xml )
08-12-2010 Toch veel brieven op de mat (Limburger) (
http://www.limburger.nl/article/20101208/ANPNIEUWS03/12080370/1030 )
08-12-2010 Toch veel brieven op de mat (Volkskrant) (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1070432/2010/12/08/Toch-veelbrieven-op-de-mat.dhtml )
08-12-2010 Regiopost profiteert van stakingen bij TNT ( http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?
artID=52846 )
08-12-2010 Extra drukte bij Stadspost door staking TNT (Video) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=118996 )
08-12-2010 Poststaking kost Bol.com tonnen (Volkskrant) (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1070453/2010/12/08/Poststaking-kostBol-com-tonnen.dhtml )
08-12-2010 Poststaking kost Bol.com tonnen (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2397475/poststaking-kost-bolcom-tonnen.html )
08-12-2010 Poststaking: geen postcode op je kerstkaart! Vrije Bond versus CNV (Audio) (
http://www.radio1.nl/contents/22725-poststaking-geen-postcode-op-je-kerstkaart-vrije-bond-versuscnv )
08-12-2010 Steun voor stakende postbodes (
http://www.sp.nl/economie/nieuwsberichten/8220/101208-steun_voor_stakende_postbodes.html )
08-12-2010 SP vol achter staking ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/49564/101208sp_vol_achter_staking.html )
09-12-2010 Beweringen BVPP akkoord TNT onjuist ( http://www.mijnvakbond.nl/BeweringenBVPP-akkoord-TNT-onjuist?referrer=748 )
09-12-2010 Emotionele kaderledenbijeenkomst BVPP ( http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=184:emotionele-kaderledenbijeenkomstbvpp&catid=34:tnt&Itemid=82 )
09-12-2010 Grimmige sfeer bij poststaking TNT Zwolle (
http://www.weblogzwolle.nl/content/view/20656/55/#comments )
09-12-2010 Woede over niet-stakers TNT Post (Audio2stuks) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=119062 )
09-12-2010 Poststakers hekelen onderkruipers (Audio & Video) (
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/795981/Poststakers-hekelenonderkruipers.htm )

09-12-2010 Meer stakers TNT registreren zich (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/postbodes-staken-door )
09-12-2010 Bert Scholtens - Ludieke actie in Emmen ( http://www.donselaria.nl/bewaren/ludiekeactie-in-emmen.pdf )
09-12-2010 Postbodes verwennen bewoners verzorgingshuis (
http://www.mijnvakbond.nl/Postbodes-verwennen-bewoners-verzorgingshuis?referrer=748 )
09-12-2010 TNT Post verliest veel klanten door staking (
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3083311/tnt-post-verliest-veel-klanten-door-staking-media )
09-12-2010 TNT Post veel klanten kwijt door staking ( http://www.nu.nl/economie/2397751/tntpost-verliest-klanten-staking.html )
09-12-2010 Geen extra drukte bij Business Post in Meppel door stakingen bij TNT (Audio) (
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/54591/geen-extra-drukte-bij-business-post-in-meppel-doorstakingen-bij-tnt )
09-12-2010 Toch post ondanks staking (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=US0ExcNQXrE )
09-12-2010 Volstrekt onduidelijk wat de bonden willen (AD 09-12-2010) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/volstrekt-onduidelijk-wat-bonden-willen.pdf )
09-12-2010 Mogen postbodes in december staken? (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=Gb2mF0cIVdc )
09-12-2010 Poststaking heeft weinig effect (
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1800639/2010/12/09/Poststaking-heeft-weinigeffect.dhtml )
09-12-2010 Poststakers maken zichzelf overbodig (
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2010/12/poststakers_maken_zichzelf_ove.html )
09-12-2010 Welke lessen trekt de bond uit de liberalisering van de post? (
http://socialisme.nu/blog/nieuws/11458/welke-lessen-trekt-de-bond-uit-de-liberalisering-van-depost/ )
09-12-2010 TNT-staking: over vakbondsverdeeldheid, effectiviteit en solidariteit (
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2010/12/09/tnt-staking-over-vakbondsverdeeldheideffectiviteit-en-solidariteit/ )
09-12-2010 SP steunt stakende TNT-medewerkers met oliebollen (
http://www.weblogzwolle.nl/content/view/20641/1/ )
10-12-2010 Poststaking gaat laatste dag in ( http://www.nu.nl/economie/2398639/poststakinggaat-laatste-dag-in.html )
10-12-2010 BVPP doet mogelijk mee aan poststaking (

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8466819/__BVPP_doet_mogelijk_mee_aan_poststaking__.h
tml?sn=dft )
10-12-2010 Twee TNT-touringcars door provincie (Artikel & Audio) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=119071 )
10-12-2010 Postbodes staken komende week weer (Telegraaf) (
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8466096/__Postbodes_staken_weer__.html?p=5,1 )
10-12-2010 Postbodes staken komende week weer (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/algemeen/2399149/postbodes-staken-komende-week-weer.html )
10-12-2010 Bonden willen TNT woensdag weer platleggen (
http://www.fd.nl/artikel/20910016/bonden-willen-tnt-woensdag-weer-platleggen )
10-12-2010 Medewerkers TNT Post staken woensdag opnieuw (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/medewerkers-tnt-post-staken-woensdag-opnieuw )
10-12-2010 Ook volgende week poststaking TNT ( http://nos.nl/artikel/204319-ook-volgendeweek-poststaking-tnt.html )
10-12-2010 Zware tijden voor postmedewerkers TNT ( http://www.blikoprenkum.nl/nieuws/1421zware-tijden-voor-post-medewerkers-tnt )
10-12-2010 Stakers snappen (
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1806330/2010/12/10/Stakers-snappen.dhtml )
10-12-2010 Uw antwoorden op de @NOS_Net-vraag over de TNT-staking (Audio) (
http://nos.nl/audio/204352-uw-antwoorden-op-de-nosnetvraag-over-de-tntstaking.html )
10-12-2010 Regio zuidoost TNT Post roostert om de staking heen (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/tnt-post-roostert-om-de-staking-heen )
10-12-2010 Staking TNT treft ook patiënten ziekenhuis (
http://www.destentor.nl/regio/flevoland/7770619/Staking-TNT-treft-ook-patienten-ziekenhuis.ece )
11-12-2010 Postbodes weer aan het werk (Video) ( http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?
nid=119123 )
11-12-2010 Medewerkers TNT flink aan het werk om achterstallige post te bezorgen (Artikel &
Video) (
http://www.rtvnh.nl/nieuws/51662/Medewerkers+TNT+flink+aan+het+werk+om+achterstallige+po
st+te+bezorgen/ )
11-12-2010 Volgende week weer staking postbodes (
http://www.nrc.nl/economie/article2648556.ece/Volgende_week_weer_staking_postbodes )
11-12-2010 Larcom sorteert post bij TNT, maar niet vanwege de staking (
http://www.destentor.nl/regio/vechtdal/7778436/Larcom-sorteert-post-bij-TNT-maar-niet-vanwegede-staking.ece )

13-12-2010 Never sell a strike ( http://www.iex.nl/Column/60226/Never-sell-a-strike.aspx )
14-12-2010 Vierdaagse poststaking steeds waarschijnlijker (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1074100/2010/12/14/Vierdaagsepoststaking-steeds-waarschijnlijker.dhtml )
14-12-2010 Vierdaagse kerststaking TNT in aantocht (
http://www.nu.nl/economie/2401665/vierdaagse-kerststaking-tnt-in-aantocht.html )
14-12-2010 Bond dreigt TNT met vierdaagse kerststaking (
http://www.fd.nl/artikel/20941873/bond-dreigt-tnt-vierdaagse-kerststaking )
14-12-2010 Onderzoek bewijst slechte behandeling TNT’ers (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/49696/101214onderzoek_bewijst_slechte_behandeling_tnters.html )
14-12-2010 Grootgebruikers over TNT Post poststaking: hinder noopt tot zoeken naar alternatieven
voor postbezorging ( http://www.docufacts.nl/20447/grootgebruikers-over-tnt-post-poststakinghinder-noopt-tot-zoeken-naar-alternatieven-voor-postbezorging/ )
15-12-2010 Postbodes op de bres in Den Haag (
http://www.beursduivel.be/nieuws/97929/postbodes_op_de_bres_in_den_haag )
15-12-2010 TNT staking Den Haag 15 december 2010 (Foto's) (
http://jalbum.net/browse/user/album/873173/;jsessionid=stwd3fbeg2xjryq9ypaspdg )
15-12-2010 Postbodes naar staking TNT ( http://www.oogtv.nl/ontwikkelen/php/home.php?
subaction=showfull&id=18645&archive=&start_from=&ucat=2010-12-15%2012:26:27 )
15-12-2010 Ruim 1500 TNT-ers bij manifestatie richting politiek ( http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=188:ruim-1500-tnt-ers-bij-manifestatie-richting-politiekom-ultimatum-kracht-bij-te-zetten&catid=34:tnt&Itemid=82 )
15-12-2010 TNT Post reageert op 24-uursstaking ( http://www.postzegelblog.nl/2010/12/15/tntpost-reageert-op-24-uursstaking/ )
15-12-2010 Kabinet moet postbedrijven hun afspraken laten nakomen (Artikel&Video) (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/49737/101215kabinet_moet_postbedrijven_hun_afspraken_laten_nakomen.html )
16-12-2010 Principeakkoord TNT en bonden (
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1801668/2010/12/16/Principeakkoord-TNTen-bonden.dhtml )
16-12-2010 Akkoord TNT over ontslagen ( http://nos.nl/artikel/205485-akkoord-tnt-overontslagen.html )
16-12-2010 Akkoord bij TNT over ontslagen (
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8507541/__Akkoord_bij_TNT_over_ontslagen__.html )

16-12-2010 TNT en vakbonden sluiten akkoord (Video) ( http://www.rtl.nl/
(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/12_december/16/binnenland/tn
t-en-vakbonden-sluiten-akkoord.xml )
16-12-2010 TNT sluit principeakkoord met vakbonden ( http://www.nu.nl/economie/2403206/tntsluit-principeakkoord-met-vakbonden.html )
16-12-2010 Wij zijn opgelucht met dit akkoord (Audio) ( http://nos.nl/audio/205568-wij-zijnopgelucht-met-dit-akkoord.html.html )
16-12-2010 Vakbonden sluiten principeakkoord met TNT ( http://www.bvpp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=189:nieuwsflits-vakbonden-sluiten-principeakkoord-mettnt&catid=34:tnt&Itemid=82 )
16-12-2010 Akkoord TNT bereikt - Principe akkoord positief aan leden voorgelegd (
http://www.cnv.nl/blog/blog-post/2010/12/16/akkoord-tnt-bereikt/ )
16-12-2010 Principe akkoord bereikt; verdere acties van de baan (
http://www.mijnvakbond.nl/Documenten%20MijnVakbond.nl/Marktsector/Postsector/Principe
%20akkoord%20bereikt%20-%20verdere%20acties%20van%20de%20baan.pdf )
16-12-2010 Acties TNT opgeschort (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/273242/acties-tnt-opgeschort )
16-12-2010 Vakbonden hebben principe akkoord met TNT: 2300 ontslagen! (
http://www.indymedia.nl/nl/2010/12/72377.shtml )
16-12-2010 Akkoord TNT: asociaal kerstpakket verdient afwijzing (
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2010/12/16/akkoord-tnt-asociaal-kerstpakket-verdientafwijzing/ )
16-12-2010 Slim staken is effectief (Sint Willebrord) (Audio) (
http://premtime.ntr.nl/2010/12/16/het-einde-van-de-postbode-sint-willebrord/ )
16-12-2010 André Meinema over het TNT-akkoord (Audio) ( http://nos.nl/audio/205497-andremeinema-over-het-tntakkoord.html )
16-12-2010 Afspraken postmarkt pas na jaarwisseling (Artikel & Audio) (
http://nos.nl/artikel/205481-afspraken-postmarkt-pas-na-jaarwisseling.html )
16-12-2010 Principeakkoord TNT; de kerstkaarten zijn gered (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1075471/2010/12/16/PrincipeakkoordTNT-de-kerstkaarten-zijn-gered.dhtml )
16-12-2010 Zolang de postbodes staken, balen de webwinkels (
http://www.depers.nl/economie/532042/Zolang-de-postbodes-staken-balen-de-webwinkels.html )
16-12-2010 Stakingen bij TNT en AH: heden ik, morgen gij! (
http://www.logistiek.nl/blogs/artikelen/id376-

Stakingen_bij_TNT_en_AH_heden_ik,_morgen_gij.html )
17-12-2010 "De Postbode Is Pissig" TNT Actiedag Den Haag 15 dec 2010 (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=TlUYauvqulE )
17-12-2010 Akkoord TNT-ontslagen (
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7417/Akkoord_TNT-ontslagen )
18-12-2010 Postakkoord: het woord is aan de leden (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/49800/tw )
19-12-2010 Postbodes gaan woensdag in staking (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=1phdQrDco1o )
30-12-2010 TNT slordig met bezorging post ( http://www.donselaria.nl/bewaren/tnt-slordig.pdf )
18-11-2010 / 17-12-2010 Poststaking 2010 (Foto's) ( http://fotoalbum.dds.nl/ivo_m/poststaking )

2011
11-01-2011 Waardeloos advies Vreeman over postmarkt (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/50282/110111waardeloos_advies_vreeman_over_postmarkt.html )
12-01-2011 SP wil onmiddellijke handhaving verbod op stukloon in de post (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/50359/110112sp_wil_onmiddellijke_handhaving_verbod_op_stukloon_in_de_post.html )
13-01-2011 Postbodes woedend, PvdA en GroenLinks blokkeren stemming over postmarkt (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/50431/110113postbodes_woedend_pvda_en_groenlinks_blokkeren_stemming_over_postmarkt.html )
20-01-2011 Van links tot rechts: politiek laat postbezorgers in de steek (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/51454/110120van_links_tot_rechts_politiek_laat_postbezorgers_in_de_steek.html )
24-01-2011 Achterban FNV verdeeld over TNT-akkoord (FD) (
http://www.fd.nl/artikel/21272529/achterban-fnv-verdeeld-tnt-akkoord )
25-01-2011 Instemming met TNT-akkoord nog steeds onzeker (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8830397/__Instemming_met_TNTakkoord_nog_steeds_onzeker__.html?sn=dft )
25-01-2011 Instemming met TNT-akkoord nog steeds onzeker (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2430830/instemming-met-tnt-akkoord-nog-steeds-onzeker.html )
27-01-2011 Leden FNV keuren reorganisatie-akkoord met TNT goed (
http://www.fd.nl/artikel/21296797/leden-fnv-keuren-reorganisatie-akkoord-tnt-goed )

27-01-2011 Leden Abvakabo steunen akkoord met TNT (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8851401/__Leden_Abvakabo_steunen_akkoord_met_TNT_
_.html?sn=nieuws_dft )
27-01-2011 Leden Abvakabo steunen akkoord TNT (Nu.nl) (
http://www.nu.nl/economie/2432877/leden-abvakabo-steunen-akkoord-tnt.html )
28-01-2011 Dutch MEP Dennis de Jong urges his colleagues to Protect Our Post (Video) (
http://www.uniglobalunion.org/Blogs/ProtectOurPost.nsf/dx/28.01.2011131131RCOGBK.htm )
28-01-2011 UNI Europa Youth supports campaign on written declaration (
http://www.uniglobalunion.org/Blogs/ProtectOurPost.nsf/dx/28012011162619CBEL4Z.htm )
31-01-2011 Leden vakbonden achter akkoord TNT (DFT) (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/8888467/__Leden_vakbonden_achter_akkoord_TNT__.html
?sn=dft )
31-01-2011 Leden vakbonden achter akkoord TNT (Nuzakelijk) (
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2435617/leden-vakbonden-achter-akkoord-tnt.html )
31-01-2011 Vakbonden geven groen licht aan akkoord TNT (Volkskrant) (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1830021/2011/01/31/Vakbonden-gevengroen-licht-aan-akkoord-TNT.dhtml )
31-01-2011 Leden CNV stemmen in met reorganisatie-akkoord met TNT (
http://www.fd.nl/artikel/21322052/leden-cnv-stemmen-reorganisatie-akkoord-tnt )
31-01-2011 Leden BVPP stemmen (met pijn in het posthart) in met principeakkoord TNT (
http://www.bvpp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=209:leden-bvpp-stemmenmet-pijn-in-het-posthart-in-met-principeakkoord-tnt-&catid=34:tnt&Itemid=82 )
01-03-2011 Ondernemingsraad TNT Post wil werkdruk aanpakken (
http://www.donselaria.nl/bewaren/ondernemingsraad-wil-werkdruk-aanpakken.pdf )
24-03-2011 Strijd over postreorganisatie houdt aan ( http://www.nu.nl/economie/2476177/strijdpostreorganisatie-houdt.html )
24-03-2011 ?? Verwarring in de rechtszaak over gedwongen ontslag postbodes (
http://www.donselaria.nl/bewaren/verwarring-in-rechtszaak.pdf )
02-04-2011 CAO postbezorgers beloning slecht gedrag postbedrijven (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/58796/110402cao_postbezorgers_beloning_slecht_gedrag_postbedrijven.html )
05-04-2011 Postbodes starten depotacties ( http://www.reddepostbode.nl/bericht/59081/110405postbodes_starten_depotacties.html )
06-04-2011 TNT gebruikt steeds vaker garageboxen als verdeelcentrum (Audio) (
http://nos.nl/audio/231069-tnt-gebruikt-steeds-vaker-garageboxen-als-verdeelcentrum.html )

13-04-2011 Teleurstelling en ongeloof over brief ‘overcompleet’ bij TNT (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/59588/110413teleurstelling_en_ongeloof_over_brief_overcompleet_bij_tnt.html )
13-04-2011 Vraagtekens bij gebruik garages door TNT Post (
http://www.tubantia.nl/regio/almelo/vraagtekens-bij-gebruik-garages-door-tnt-post-1.2340880 )
15-04-2011 PvdA hekelt oneigenlijk gebruik garageboxen door TNT (
http://www.donselaria.nl/bewaren/pvda-hekelt.pdf )
19-04-2011 Postdepots in garageboxen onder vuur ( http://www.omroepbrabant.nl/?
news/1539351013/Postdepots+in+garageboxen+onder+vuur.aspx )
21-04-2011 Groenlinks wil af van verdeelpunten TNT - Westonline.nl (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=RKxAqNI8lqs )
27-04-2011 TNT Post weg uit de wijken! ( http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1745666 )
28-04-2011 Raadslid GroenLinks meldt ‘misbruik’ garages door TNT Post (
http://www.donselaria.nl/bewaren/raadslid-groenlinks.pdf )
02-05-2011 Mag TNT garageboxen gebruiken als depot? ( http://www.harendekrant.nl/mag-tntgarageboxen-gebruiken-als-depot/ )
03-05-2011 SP: Depots TNT Post voorkomen (
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article8214371.ece/SP%3A-Depots-TNT-Post-voorkomen )
03-05-2011 TNT Post moet zich terugtrekken uit Purmerendse garages en schuren (
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/waterland/article8955891.ece/TNT-Post-moet-zichterugtrekken-uit-Purmerendse-garages-en-schuren )
05-05-2011 Vragen over gebruik van garages door TNT (
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/357546 )
06-05-2011 Nieuws in 1 minuut vrijdag 6 mei 2011 (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=uWrrNede9y4 )
06-05-2011 TNT koopt steeds meer garageboxen (Video) (
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=125135 )
10-05-2011 Buurtbewoonster heeft probleem met verdeelstation TNT Post (
http://www.donselaria.nl/bewaren/buurtbewoonster-heeft-probleem.pdf )
11-05-2011 Gemeente pakt 'illegale' postdepots aan ( http://www.donselaria.nl/bewaren/gemeentepakt-depots-aan.pdf )
12-05-2011 Postdepots van TNT blijken vaak illegaal (
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/20277880/__Postdepots_van_TNT_blijken_vaak_illegaal__.
html )

18-05-2011 Den Bosch laat TNT met rust ( http://www.omroepbrabant.nl/?
news/1553941073/Den+Bosch+laat+TNT+met+rust.aspx )
31-05-2011 Red de Postbode: Bakker bedankt! (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/63371/110531-red_de_postbode_bakker_bedankt.html )
08-06-2011 Wie redt de postbode? ( http://hengelo.sp.nl/bericht/64030/110608wie_redt_de_postbode.html )
09-06-2011 Pro Hengelo doet aanval nog eens dunnetjes over (
http://www.donselaria.nl/bewaren/prohengelo-doet-aanval-over.pdf )
25-06-2011 Postdepot in garage mogelijk gelegalisekerd ( http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?
artID=55325 )
27-06-2011 PostNL teruggefloten door UWV
(http://www.reddepostbode.nl/bericht/65419/110627-postnl_teruggefloten_door_uwv.html )
04-07-2011 TNT-ers bezoeken de tentoonstelling ‘De postbode vertelt’ (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/66025/110704tnt_ers_bezoeken_de_tentoonstelling_de_postbode_vertelt.html )
26-07-2011 Reorganisatie PostNL gaat door (
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/2819221/2011/07/26/ReorganisatiePostNL-gaat-door.dhtml )
26-07-2011 Uitspraak Ondernemingskamer ( http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?
ljn=BR3116 )
28-07-2011 Rechter geeft groen licht voor reorganisatie PostNL (
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/281576/351248/rechter-geeft-groen-licht-voorreorganisatie-postnl )
Object 1

30-08-2011 Voorbarige sluiting PostNL sorteercentra (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/68473/110830-voorbarige_sluiting_postnl_sorteercentra.html )
07-09-2011 SP: geen verdeelposten PostNL in wijken ( http://venlo.sp.nl/bericht/68956/110907sp_geen_verdeelposten_postnl_in_wijken.html )
26-09-2011 Actie tegen de miljoenen van Peter Bakker (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/70459/110926actie_tegen_de_miljoenen_van_peter_bakker.html )
27-09-2011 Postbodes voeren actie: Met 2,6 miljoen kan ik ook liefdadig doen! (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/70591/110927postbodes_voeren_actie_met_26_miljoen_kan_ik_ook_liefdadig_doen.html )
29-09-2011 Postdistributie naar garageboxen (
http://www.limburger.nl/article/20110929/REGIONIEUWS01/110929535/1001 )

19-10-2011 Post NL gebruikt onterecht garageboxen ( http://www.omroepwest.nl/nieuws/19-102011/post-nl-gebruikt-onterecht-garageboxen )
24-10-2011 Meer duidelijkheid over de reorganisatieplannen PostNL (
http://www.reddepostbode.nl/bericht/72857/111024meer_duidelijkheid_over_de_reorganisatieplannen_postnl.html )
??-10-2011 Prettig als je weet wat je te wachten staat ( http://www.donselaria.nl/bewaren/prettigals-je-weet.pdf )
08-11-2011 Zorgen over garageboxen met post ( http://www.ed.nl/regio/eindhoven/zorgen-overgarageboxen-met-post-1.2071058 )
30-11-2011 Gemeente Eindhoven: PostNL moet uit garageboxen ( http://www.opslagruimtenieuws.nl/gemeente-eindhoven-postnl-moet-uit-garageboxen.html )

2012
21-03-2012 Peloton ME voor 50 oudjes ( http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-03-2012/een-pelotonme-voor-50-oudjes )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen opgepakt bij Haags protest (
http://www.parool.nl/parool/nl/3587/POLITIEKBINNENLAND/article/detail/3228980/2012/03/21/SP-Kamerlid-Gesthuizen-opgepakt-bij-Haagsprotest.dhtml )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen opgepakt bij protest (Telegraaf) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/gesthuizen-opgepakt-telegraaf.pdf )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen opgepakt bij protest (De Stem) (
http://www.donselaria.nl/bewaren/gesthuizen-opgepakt-destem.pdf )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen opgepakt bij protest (Zie.nl) (Video) (
http://www.zie.nl/video/algemeen/SP-Kamerlid-Gesthuizen-opgepakt-bij-protest/m1fz904fljub )
21-03-2012 SP-Kamerlid opgepakt bij protest (NOS) ( http://nos.nl/artikel/354017-spkamerlidopgepakt-bij-protest.html )
21-03-2012 SP-Kamerlid opgepakt bij protest (Hart van Nederland) (Artikel&Video) (
http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2012/sp-kamerlid-opgepakt-bij-protest/ )
21-03-2012 SP-Kamerlid opgepakt bij demonstratie postbodes (Nieuws.nl) (
http://binnenland.nieuws.nl/688592 )
21-03-2012 SP-Kamerlid opgepakt bij demonstratie postbodes (Metro) (
http://www.metronieuws.nl/nieuws/sp-kamerlid-opgepakt-bij-demonstratie-postbodes/IWIlcu!
HHrl8Cv5mXYTDn1MaY17RQ/ )

21-03-2012 SP-Tweede Kamerlid gearresteerd bij demonstratie (
http://www.donselaria.nl/bewaren/sp-tweede-kamerlid-gearresteerd.pdf )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen vrijgelaten (YouTube) (Video) (
http://www.youtube.com/watch?v=cPrmJHnSn4I )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen vrijgelaten (Zoomin) (Video) (
http://www.zoomin.tv/site/video.cfm/lang/nl-nl/video/456030/SP-Kamerlid-Gesthuizenvrijgelaten )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen weer vrij (Video) ( http://nos.nl/video/354186-spkamerlidgesthuizen-weer-vrij.html )
21-03-2012 SP-Kamerlid Gesthuizen vrijgelaten ( http://binnenland.nieuws.nl/688592 )
22-03-2012 Gesthuizen - Politiewoordvoerder doet waarheid geweld aan (
http://www.sp.nl/werk/nieuwsberichten/11614/120322gesthuizen_politiewoordvoerder_doet_waarheid_geweld_aan.html )
22-03-2012 Gesthuizen beticht politie van leugens (
http://www.metronieuws.nl/nieuws/gesthuizen-beticht-politie-van-leugens/IWIlcv!
G6buYiBLKmL0GQLhKJxZbg/ )
24-03-2012 Protest postbodes kent droevig einde (Video) ( http://www.youtube.com/watch?
v=u82Jkw-inFo )

