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Resultaten informeel overleg met TNT teleurstellend.
Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak gaan door met 3 dagen!
De afgelopen week hebben we TNT de gelegenheid gegeven met betere voorstellen te komen. Het
resultaat hiervan is echter opnieuw zeer teleurstellend. De landelijke kadergroepen van Abvakabo
FNV en CNV Publieke Zaak hebben de voorstellen van TNT dan ook afgewezen. Dat betekent dat we
de druk verder moeten opvoeren: het aantal medewerkers dat overcompleet wordt verklaard en het
aantal mensen dat in de WW dreigt te belanden kan en moet omlaag! Volgende week gaan we
landelijk 3 dagen plat. Helaas heeft de BVPP besloten om niet meer mee te doen.
Driedaagse staking op 8, 9 en 10 december 2010
Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak roepen alle medewerkers van TNT Post Productie BV die vallen
onder de cao van TNT Mail op om het werk neer te leggen van dinsdag 7 december 23.00 uur tot
vrijdag 10 december 23.00 uur. De staking is landelijk en het gaat om alle vestigingen van TNT Productie
BV, sorteercentra (ook aangetekend), collectiemedewerkers, VBG-en, depots, areakantoren en
hoofdkantoor. Heel het land moet weer plat, nu drie dagen geen post.
Alleen als TNT alsnog tijdig met acceptabele voorstellen komt, zullen we deze actie opschorten.
Kom naar een van de vele bijeenkomsten in het land
Kaderleden en bestuurders trekken deze 3 dagen met twee ‘actiedubbeldekkers’ het land door. Binnenkort
wordt dit bekend gemaakt op de websites voor de ‘bushaltes’, data en tijdstippen; we willen daar zoveel
mogelijk stakende collega’s ontmoeten!
Geen verplichting tot overwerk, ook voor postbezorgers en zaterdagbestellers!
Verder gaan we door met de actie tot het niet verrichten van overwerk of meerwerk. De huidige aanzegging
loopt tot maandag 6 december 23.00 uur en zal zonodig verder worden verlengd. Wij roepen alle leden bij
Productie op geen overwerk of meerwerk te doen. Ook postbezorgers en zaterdagbestellers kunnen
overwerk en meerwerk weigeren.
Hoe registreer je je als staker?
Dat kan bij een van de vele plekken in het land waar de actiedubbeldekkers langskomen. Want daar willen
we zoveel mogelijk stakers ontmoeten! Maar het kan ook weer schriftelijk en via de websites Abvakabo FNV
en CNV Publieke Zaak.
Laat zien dat het ons ernst is en doe weer mee aan die staking!
Met strijdbare groet,
Peter Wiechmann, Sander Martins en Jan Willem Le Febre (Abvakabo FNV)
Inge Bakker (CNV Publieke Zaak)
Zoetermeer, 3 december 2010
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