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Oefening 16 Thema 4 

 

Bezuinigingen bij de Nederlandse posterijen (TNT-Post) 

J: De komende jaren wil TNT-Post in totaal 11.000 banen schrappen. Het bedrijf moet 

bezuinigen omdat steeds meer mensen e-mailen in plaats van brieven sturen. Ook 

hebben ze concurrentie gekregen van andere postbedrijven. TNT wil zijn postbodes in 

vaste dienst vervangen door werkstudenten en ander goedkoop personeel. Op korte 

termijn komen er al 3100 mensen op straat te staan. De vakbond van de postbodes heeft 

overleg gehad met het management van TNT, maar dat heeft helaas geen resultaat 

opgeleverd. Daarom organiseert de vakbond komende dinsdag 16 september een 

staking. Hier in de studio zit bij mij Frank van der Zanden. Hij is al 26 jaar postbode. 

Welkom, meneer van der Zanden! 

F: Zeg maar Frank! 

J: Ok, Frank. En, ga je dinsdag ook staken? 

F: Wat dacht je, natuurlijk! Het is toch een schande wat er nu gebeurt. Er komen ruim 

3000 mensen op straat te staan, als we nu niks doen.  

J: Ja, maar tegenwoordig gaat toch steeds meer via e-mail, dus er is minder werk voor 

postbodes.  

F: Ja, dat klopt, maar je kunt toch niet van de een op de andere dag zoveel mensen 

ontslaan? Dat kun je toch geleidelijk aan doen? Weet je wat ze nu gaan doen? Ze nemen 

goedkope werkstudenten aan in plaats van die ontslagen postbodes. Nou, die studenten 

brengen de post even snel rond en dan zie je ze niet meer. Die praten niet met de 

bewoners. De echte postbodes wel, die hebben meer contact met de mensen in de wijk.  

J: Dus de postbode heeft volgens jou een sociale functie in de wijk? 

F: Niet overal, maar in veel wijken wel. In de buurt waar ik werk kennen de mensen me 

allemaal. Je maakt een praatje met ze, en de mensen waarderen dat, je krijgt vaak ook 

een kopje koffie aangeboden. Of zelfs een biertje of wijntje, ha ha…, maar dat kan 

natuurlijk niet in werktijd.  

J: Maar de meeste mensen zijn toch niet thuis als jij de post rondbrengt? 

F: Nou, daar vergis je je in. In mijn wijk wonen veel oudere, alleenstaande mensen. Die 

zitten de hele dag thuis, ze zijn vaak eenzaam, en ze staan vaak al bij de deur als je 

langskomt, dolblij dat ze een praatje kunnen maken. Daar maak ik altijd even tijd voor. 

J: Vind je dat dat zo moet blijven? 

F: Ja, wat mij betreft wel. 

J: Maar dat kost extra tijd, dus geld. Vind je dat TNT daar geld voor over moet hebben? 

Moet het bedrijf de sociale functie van de postbode meer waarderen? 

F: Dat zou leuk zijn, maar dat doen ze toch niet. Een postbode maakt uit zichzelf een 

praatje, maar moet natuurlijk ook door met zijn werk. De baas interesseert het niet, die 

wil het liefst dat je gewoon je werk doet. Je krijgt echt niet extra betaald als je tijd neemt 

om met de bewoners te praten. 
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J: Nou, veel succes met de actie, en ik hoop dat jullie je baan behouden. 

F: Ik ook. We geven niet op, We gaan door met actie voeren totdat die belachelijke 

plannen van het management van tafel zijn! 

 

Naar: radio 1, 14 september 20:17-20:27 uur 

 


