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Geachte heer Veldstra,  
 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u de (wijzigings)voorstellen aan voor de cao PostNL, met als ingangsdatum  
1 januari 2019. Wij rekenen op een constructief overleg. 
 

1. Werkdruk en bezettingsproblematiek 
a. Werkdruk 

De werkdruk is nog steeds ongezond hoog. Werknemers merken weinig tot niets van concrete 
afspraken –voorzover die al gemaakt zijn - in een plan van aanpak om de werkdruk terug te 
dringen. Wij wensen - nu in vervolg op de afspraak die in de huidige cao is gemaakt - harde, 
concrete afspraken over het terugdringen van de werkdruk in de cao vast te leggen. 
Eén van de belangrijkste  oorzaken van werkdruk is een tekort aan mensen. Met behulp van de 
onderstaande (niet limitatief) arbeidsvoorwaardelijke afspraken kan naar onze mening een 
significante bijdrage worden geleverd aan het oplossen van de bezettingsproblematiek: 

 Een (tijdelijke) arbeidsmarkttoeslag voor functies waar moeilijk mensen voor te vinden 
zijn; 

 Hogere inschaling bij start van je baan bij PostNL en/of snellere doorstroming in de schaal; 
 Goede inwerkprogramma’s die ervoor zorgen dat (nieuwe) medewerkers blijven; 
 Aantrekkelijker maken van de overstap van mail naar pakketten (denk aan de schalen 

discussie). 
 

b. Generatiepact 
Wij zijn van mening dat het generatiepact een goede bijdrage kan leveren aan het bestrijden van 
werkdruk. Wij wensen de effecten van het generatiepact te evalueren en tevens te onderzoeken 
of/in hoeverre de deelname hieraan kan worden gestimuleerd (te denken valt daarbij aan het 
uitbreiden van de doelgroepen, het aantrekkelijker maken van de voorwaarden etc.). Wij hebben 
reeds de afspraak gemaakt dat er volledige herbezetting plaatsvindt.  
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c. Zekerheid. 

Zoals hierboven reeds aangegeven is een van de belangrijkste oorzaken van werkdruk het feit dat 
het werk gedaan moet worden door te weinig mensen (er is sprake van structurele 
onderbezetting). Dit vindt mede zijn oorzaak in het doorgeschoten streven naar flexibilisering bij 
PostNL door het inzetten van mensen met alleen maar kleine, tijdelijke contracten en/of door het 
inzetten van mensen via (commerciële) uitzendbureaus (contracting) of de Sociale Werkplaats.  
Het ontbreken van banen met perspectief op een fatsoenlijk en stabiel inkomen en het 
voortdurend (door)wisselen van deze groep mensen zorgt voor grote onzekerheid met als gevolg 
leegloop in economisch betere tijden. Daarnaast blijft - door het steeds opnieuw verliezen van 
mensen én opgedane kennis - de werkdruk onverminderd hoog en neemt de frustratie bij de 
‘achterblijvers’ toe. 
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken wensen wij concrete afspraken te maken over het 
terugdringen van de flexibilisering bij PostNL en vast te leggen wat de verhouding moet zijn 
tussen vast en flex. 
Terugdringen kan door het omzetten van kleine contracten in arbeidsovereenkomsten met meer 
uren die meer bestaanszekerheid bieden alsmede een betere balans tussen werk en privéleven 
garanderen. In de arbeidsovereenkomsten moet worden vastgelegd wat de gemiddelde omvang 
van de werkzaamheden per week zal zijn. Tevens worden er in de arbeidsovereenkomsten 
afspraken gemaakt over maximale beschikbaarheid.  
Daarnaast stellen we voor uitzendkrachten en contracting medewerkers die langer dan 52 weken 
voor PostNL werken in dienst te nemen op de plek te plaatsen waarvoor hij/zij is ingehuurd. 
 

2. Een PostNL, een cao 
Binnen PostNL gelden er verschillende arbeidsvoorwaarden. Zo zijn er enerzijds binnen 
bedrijfsonderdelen afspraken met de Medezeggenschap gemaakt over arbeidsvoorwaarden en 
anderzijds gelden er verschillende cao’s. Dat heeft volgens ons niet het juiste effect op de wijze 
waarop het bedrijf zich naar buiten wenst te profileren namelijk het favoriete bedrijf voor de 
postbezorging. Wij zijn van mening dat afspraken over arbeidsvoorwaarden met de 
vakorganisaties worden gemaakt en werknemers volgens eenzelfde systematiek worden beloond. 
Tegen die achtergrond wensen wij (procedure) afspraken te maken over het realiseren van een 
cao PostNL voor alle PostNL werknemers in Nederland. 
         

3. Koopkracht en vergoedingen 
a. Loonontwikkeling 

De afgelopen jaren heeft PostNL een gematigde loonontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels wordt 
er dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders en is aan de aandeelhouders een progressief 
dividend beloofd. De medewerkers van PostNL leveren jaar na jaar een grote bijdrage aan het 
bedrijf. Tegen die achtergrond is er alles voor te zeggen om per 1 januari 2019 een structurele 
loonstijging te realiseren van 5% over 2019 met een minimum van € 100 bruto per maand bij een 
fulltime contract. 
 

b. Pensioenopbouw 
Wij wensen afspraken te maken over het herstel van de pensioenopbouw naar het in de cao 
afgesproken niveau (1,875%) 
 

c. Vakantietoeslag over overwerk(toeslag) 
In artikel 6 van de Wet op het Minimumloon en de minimumvakantietoeslag (WML) staan de 
uitzonderingen waarover geen vakantietoeslag hoeft te worden berekend. Tot 1-1-2018 stond 
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overwerk daar ook tussen. Dat is nu niet meer zo, wat betekent dat over overwerk 
vakantietoeslag moet worden betaald, tenzij in de cao daarvan wordt afgeweken. In de cao 
PostNL is geregeld dat toeslagen niet behoren tot het maandinkomen en nu bouw je daar dus 
geen vakantiegeld over op. 
Aangezien het nooit expliciet de bedoeling is geweest van partijen om af te wijken van de wet 
stellen wij voor de cao tekst aan te passen per 1 januari 2019 in die zin dat ook over overwerk en 
overwerktoeslag vakantietoeslag wordt toegekend. 
 

d. Functiewaarderingssysteem/beloningsgebouw 
Wij wensen afspraken te maken over de invoering van een (meer) transparant 
functiewaarderingssysteem met daaraan gekoppeld een passend beloningsgebouw. De wijze 
waarop thans de functies worden ingedeeld biedt te weinig houvast voor een concrete 
beoordeling/toetsing op de juistheid daarvan. Het beloningsgebouw kenmerkt zich door een 
groot aantal stappen dat een medewerker moet doorlopen om op het maximum van de schaal te 
komen. Ook daarin zouden we graag verandering in willen zien. 
 

e. Gelijk loon voor gelijk werk 
Het komt steeds vaker voor dat medewerkers binnen PostNL meerdere contracten hebben die 
vallen onder de werkingssfeer van verschillende cao’s. Wij wensen afspraken te maken over het 
beloningsniveau dat dan van toepassing is. 
 

f. Vergoeding uitzendkrachten 
Wij wensen  artikel 1.2 lid 6 ( “Werk je als uitzendkracht bij de werkgever? Dan ontvang je in 
afwijking van de toepasselijke cao voor Uitzendkrachten, een salaris en toe(s)lagen volgens deze 
cao”) te herdefiniëren conform bijlage 1 (zie bijlage). 

 
g. Vergoeding reiskosten  woning-werk 

Vanwege reorganisaties en sluiting van werklocaties moeten medewerkers gedwongen steeds 
grotere afstanden overbruggen om op het werk te komen. We willen met u afspreken dat bij 
verplaatsingen over grotere afstanden een passende blijvende reiskostenvergoeding van 
toepassing is.  
 

h. Beroepskosten  
Wij wensen een volledige vergoeding te realiseren van alle beroepskosten die direct te maken 
hebben met de uitoefening van het werk bij PostNL.  
 

i. Resultaatsafhankelijke Uitkering (RAU)/dividend 
Wij wensen afspraken te maken over het (geleidelijk) ombouwen van de RAU naar een vaste 
eindejaarsuitkering en het er koppelen van een werknemersbonus bij het uitkeren van dividend 
aan aandeelhouders. 
 
Diverse onderwerpen 

a. Vakbondsfaciliteiten 
Wij wensen eenduidige, heldere afspraken te maken over de mogelijkheden die we als vakbond 
hebben om te communiceren met werknemers (zowel met werknemers met een dienstverband 
als met werknemers die worden ingezet via de flexibele schil). Op dit moment worden de 
bestaande cao artikelen eenzijdig door PostNL geïnterpreteerd/toegepast.  
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b. Persoonlijk keuze budget 
Wij wensen – na evaluatie - het persoonlijk keuze budget ook open te stellen voor medewerkers 
uit de salarisgroepen 8 en lager.   
 

c. Dispensatie cao PostNL 
Wij stellen voor een werkgroep in te stellen die gaat onderzoeken of/in hoeverre de cao PostNL 
wel/niet gelijkwaardig is aan het niveau van de cao BGV om vast te kunnen stellen of de PostNL 
CAO nog in aanmerking komt voor dispensatie. De uitkomsten hiervan dienen voor 1 juli 2019 
bekend te zijn. 
 

d. Opleiding en Ontwikkeling 
Wij wensen afspraken te maken over talentontwikkeling voor alle medewerkers met name voor 
medewerkers met een MBO/HBO niveau. Er dient dus niet alleen aandacht te zijn voor het 
huidige YEP-programma maar vooral ook voor loopbaanprogramma’s gericht op ‘niet 
managementfuncties’ zoals specialistische functies.  
 
       e. Verkleinen beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen 
1. Cao-partijen vinden dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden beloond voor gelijk werk. 
2. PostNL zal voor 1 april 2019 onderzoek doen naar de huidige beloning van mannen en 
vrouwen. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de vakorganisaties. Afhankelijk 
van de resultaten worden de vervolgstappen, gericht op gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen voor gelijk werk, afgesproken. 
 

f. Looptijd  
De looptijd van de nieuwe cao PostNL wensen wij vast te stellen op basis van de gerealiseerde 
afspraken.  
 
Wij behouden ons het recht voor om gedurende het overleg nieuwe, gewijzigde en/of 
aanvullende voorstellen in te brengen. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de vakbonden FNV, CNV en Bond voor Post Personeel, 
 
G. Deleij & E.D. Haneveld  A. Zwaagstra  J. Bol 
Bestuurders FNV   Bestuurder CNV  Bestuurder Bond van Post Personeel 
    i./o.   i./o. 

       
 
Ger.Deleij@fnv.nl          
Etienne.Haneveld@fnv.nl   a.zwaagstra@cnv.nl j.bol@copgroep.nl 
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Bijlage 1 
Beloningsniveau uitzendkrachten / ingeleenden 
 
“Voor uitzendkrachten die werkzaamheden verrichten voor de werkgever/inlener, alsmede voor 
werknemers van onderaannemers actief binnen de core-business van werkgever en niet 
gebonden via een algemeen verbindend verklaarde cao, geldt dat het betreffende uitzendbureau 
aan de uitzendkracht vanaf de eerste dag dat de uitzendkracht voor de werkgever werkzaam is 
minimaal dezelfde beloning inclusief vergoedingen -met inachtneming van zijn ervaring en 
dienstjaren- betaalt als de werkgever betaalt aan zijn werknemers in gelijke of gelijkwaardige 
functies. Er zullen geen “kunstmatige” functies worden gecreëerd met als doel de uitzendkracht 
lager te kunnen inschalen. De functies die op deze wijze de afgelopen jaren zijn gecreëerd worden 
afgeschaft. 
De hiervoor genoemde beloning en vergoedingen omvatten in ieder geval: 
• het feitelijke salaris zoals dat van toepassing is op de werknemers bij werkgever in een gelijke of 
gelijkwaardige functie op basis van de bij de werkgever geldende gebruikelijke arbeidsduur, tenzij 
het salaris volgens het loongebouw van de ABU hoger uitvalt; 
• de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. 
• alle toepasselijke toe(s)lagen; 
• eenmalige en structurele loonsverhogingen, hoogte en tijdstip zoals bij de werkgever is bepaald; 
• kostenvergoedingen zoals reiskosten en overige kostenvergoedingen, die bij werkgever 
gebruikelijk zijn; 
• Jaarlijkse salarisaanpassing, hoogte en tijdstip zoals bij de werkgever bepaald. Art. 58 lid 2 van 
deze cao is voor ingeleenden en uitzendkrachten niet van toepassing; 
•  RAU en/of andere bij de werkgever gebruikelijke bonussen. 
 
Vergewisplicht 
De werkgever is verplicht zich ervan te verzekeren dat de uitzendkracht van het uitzendbureau de 
beloning ontvangt conform het bepaalde in deze cao. Op verzoek van de uitzendkracht en/of de 
vakbond zal de werkgever aantonen dat hij zich heeft hiervan heeft verzekerd. Indien de 
werkgever/ inlener niet aan deze verplichtingen voldoet, is hij ten aanzien van de ingeleende 
uitzendkracht aansprakelijk voor de uitbetaling voor de beloning van de uitzendkracht als ware de 
uitzendkracht bij de werkgever zelf in dienst. 
 
 
 
 


