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Mijn naam is Dicky en ik bezorg de post in het mooie Dreumel. Ik

was laatst op vakantie in Australië en kwam daar een

postbezorger tegen. Het was een geweldige ontmoeting! Tot mijn

verbazing sprak hij een beetje Nederlands. Henry heeft tussen

1974 en 1978 in Nederland gewoond. Ik vertelde hem dat ik bij

PostNL werk en we gingen samen op de foto. Henry nodigde ons

uit om de volgende morgen een kijkje te nemen op het

voorbereidingscentrum in Mackay. (Vervolg artikel zie p.2)
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WIE ZIJN DE KANIDATEN?

Antoinette Vonk
BVPP verkiezingskandidaat en
fractievoorzitter van Pakketten en Logistiek

Hans Schonenberg
BVPP verkiezingskandidaat en
fractievoorzitter van Operations



The Newsletter of the Beechtown High School Art Club

(Vervolg artikel) We werden hartelijk ontvangen door de chef van

Henry, die zeer geïnteresseerd was in het Nederlandse postvest, de

e-bikes en de bakfietsen. We kregen toen een korte rondleiding.

Het was prachtig om te zien hoe ze daar bij de Australische Post

werken! Dit was geweldig om mee te maken! 
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TGN: Tijdgebonden
Netwerk PostNL
Weet jij wat andere postmedewerkers voor
werkzaamheden verrichten? De BVPP interviewt Rika
Vlagsma die je alles over het Tijdgebonden Netwerk vertelt!

Hoe ben jij werkzaam bij PostNL?
Ik werk 20 uur in de week als postbezorger en  10

uren per week bij TGN (Tijdgebonden Netwerk). TGN

doe ik in de vroege ochtend, dus het is goed te

combineren. Dat doe ik nu al bijna een jaar zo en ik

vind het nog steeds leuk! Ik heb bij TGN meer

klantcontact dan bij bezorgen, want ik haal en breng

de post en pakketten bij hen.

 

Hoe ziet jouw werkdag bij TGN er normaal uit?
Ik begin rond 07.15 uur. Ik zet als eerste de handheld

aan en log in. Vervolgens laad ik de route en scan

eventueel pakketten en aangetekende stukken.

Daarna haal ik de elektrische postfiets op om daarna

alles in de bak te doen. Rond 07.45 uur kan ik

vertrekken en begin ik aan mijn route. Dat duurt

twee uur en tien minuten per dag.

Hoe wist je van TGN?
Via mijn teamleider. Hij wist dat ik extra wilde werken

en wees me op het bestaan van TGN. Toen heb ik

gesolliciteerd en zodoende!

 

Hoe bevalt het elektrisch rijden jou?
Ik beveel het iedereen zeer aan. Het is erg relaxed

rijden. Dat moeten we bij het postbezorgen ook

hebben! Zul je zien hoe snel het werktempo verbetert!

Foto: Rika Vlagsma

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Deel het met de BVPP via Facebook @vakbondbvpp of stuur jouw verhaal met foto(s) naar secretariaat@bvpp.nl!

Heb jij ook 
een bijzonder verhaal?

Mail het ons!
secretariaat@bvpp.nl
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STEM BVPP OP 

5 EN 6 NOVEMBER!
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Kandidaten voor de OR Operations
1. Bert Tuk          2. Ursula Dijkstra     3. Hans Schonenberg            4. Jenny van Bruggen    5. Harm Hermkens               6. Chiel Kaijser  
7. Madeleine Brouwer                       8. René Aalders                          9. Albert Gerding           10. Fred Gerritsen                   11. Marion Wiegman  
12. Cor van Helden                            13. Mathilde van den Bosch     14. Jack Verschoor       15. Wilfried van der Broek     16. Hessel Brouwers

“FLEXIBEL ZIJN ZOU NIET ALLEEN VOOR DE MEDEWERKERS MOETEN GELDEN"

Ik ben Hans Schonenberg, werk bij PostNL in Almere en ben

tweede voorzitter van de Ondernemingsraad Productie. 

Met veel plezier werk ik al jaren in de medezeggenschap. 

Ik sta bekend als een fanatiek mannetje zonder blad voor de

mond dat niet tegen onrecht kan. Bij de BVPP ben ik

fractievoorzitter en belangenbehartiger. Ik los vragen en

problemen van werknemers van PostNL op.

 

Voor welke positie heb jij je verkiesbaar gesteld? 
Voor de Ondernemingsraad Productie bij PostNL.

 

Waarom? 

Ik hoop voor alle medewerkers in het land iets te kunnen

blijven betekenen. Veel medewerkers weten al dat ik voor

hen klaar sta, maar dat is vooral in de regio waar ik zelf

werkzaam ben. Door mond-tot-mondreclame weten wel

steeds meer mensen mij te vinden. Dus, heb je hulp of

informatie nodig? Dan nodig ik je uit om mij te mailen op:

hans.schonenberg@bvpp.nl!
 

Wat wil jij in de OR Productie bereiken?
Wij hebben in de afgelopen twee jaar bereikt dat er geen

productiemedewerkers gedwongen overcompleet zijn

geraakt. Dat wil ik uiteraard vasthouden en voortzetten. Maar

het houdt wat mij betreft niet op bij werkgelegenheid alleen. 

Wij willen ervoor zorgen dat elke medewerker weer met

plezier werkt. Daar is wederzijds respect en vertrouwen voor

nodig en dat ontbrak (op bepaalde plaatsen). De afgelopen

jaren waren er vrijwel continu reorganisaties. Ik kan niet

beloven dat ik dit kan stoppen of dat het ophoudt. Wel kan

ik beloven dat ik samen met mijn fractie er alles aan zal

doen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers met plezier

en trots bij PostNL kunnen werken.

 

Hoe wil je dit bereiken? 

Werkgelegenheid zonder werkplezier is zowel voor PostNL

als de medewerkers niet gunstig. PostNL moet écht beseffen

dat een reorganisatie geen eenrichtingsverkeer kan of mag

zijn en dat er ook medewerkersbelangen meespelen. “Je

moet flexibel zijn” moet dus niet alleen

voor de medewerkers gelden, maar ook voor het bedrijf. We

gaan ervoor zorgen dat het niet bij woorden blijft, maar dat

afspraken worden nagekomen. Helaas gebeurt het nu te

vaak dat de afspraken de werkvloer niet of verkeerd

bereiken. Dat geeft frustratie bij zowel de medewerkers,

leidinggevenden als de medezeggenschap.

Leidinggevenden zitten ook niet op vervelende discussies

met hun medewerkers te wachten of om onmogelijke

boodschappen te moeten doorgeven aan hun team. Ik ben

ervan overtuigd dat 99% van de leidinggevenden graag goed

met hun medewerkers wil omgaan en met plezier willen

werken, maar daar moeten zij dan ook wel de

mogelijkheden voor hebben. Belangrijk, zo niet

voorwaardelijk, is dus dat de afspraken bij iedereen bekend

zijn, zoals die bedoeld zijn. Zo kunnen er geen vervelende

discussies ontstaan. 

 

Waarom moet er op jou gestemd worden? 
Ik maak geen loze beloften. Ik ga gewoon voor de doelen die

ik zojuist heb geschetst. Alle medewerkers, dus ook de

leidinggevenden, kunnen daarvan op aan! Met mijn fractie

geef ik invulling aan onze leuze: Samen houden we het leuk!

Verkiezingskandidaat Hans Schonenberg wil wederzijds
respect, waardering en werkplezier voor álle medewerkers

MZ verkiezin
gen 

Operations
 PostNL



VERKIEZINGSKANDIDAAT 

ANTOINETTE VONK 
DOET WAT ZE BELOOFT!
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Ik ben als parttimer begonnen bij PostNL en nu fulltime

werkzaam als planbaliemedewerkster in Ridderkerk voor

PostNL. Per september tref je me op het nieuwe depot in

Dordrecht, waar ik voortaan zal werken. Daarnaast ben ik

namens de BVPP lid van de ondernemingsraad en ben ik

voorzitter van de BVPP-vakgroep Pakketten en Logistiek.

 

zoveel energie! Door mijn ervaring als OR-lid en de tijd die

ik heb gehad om een relatie met het management en de

directie op te bouwen, weet ik als geen ander een positieve

balans te brengen op de werkvloer, zodat het voor iedereen

prettig werken is én blijft.

 

Hoe sta jij bij jouw collega’s bekend?
Lastig om dat zelf te beantwoorden. Ik heb het even aan mijn

collega’s gevraagd en zij zeiden: Vastberaden, oprecht,

gedisciplineerd, behulpzaam. Doet wat ze belooft. Introvert

en bescheiden. Eerlijk, verantwoordelijk en duidelijk. Dat zijn

kenmerken die zij mij toekennen. Ik vind het ontzettend mooi

dat mijn collega’s mij zo zien en het vervult me met trots.

 

Voor welke positie heb jij je verkiesbaar gesteld?
Ik stel mij opnieuw verkiesbaar als ondernemingsraadslid van

Pakketten en Logistiek bij PostNL.

Wat hoop je te bereiken wanneer je de
verkiezingen wint?
Ik hoop dat het nieuwe tijdperk me nieuwe kansen zal

brengen om het gesprek gaande te houden tussen de

directie, het MT en de fractieleden van de OR. Ik wil niet

mijn hakken in het zand te hoeven zetten om tot een goed

resultaat te komen, maar ga conflicten ook niet uit de weg.

Met de steun van mijn fractie hoop ik werkbare

oplossingen te kunnen leveren op de werkvloer, hoop ik

samen te groeien en voor een win-win situatie te gaan

binnen PostNL Pakketten & Logistiek.

 
Waarom moet er op jou gestemd worden?
In de afgelopen jaren heb ik samen met mijn OR-collega's

veel voor elkaar gekregen. Ik zou het fijn vinden als zoveel

mogelijk mensen weer op mij willen stemmen en zij

nogmaals hun vertrouwen aan mij willen geven. Stem op

mij en ik ga er weer voor 100% voor!
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Waarom stel jij je opnieuw verkiesbaar voor deze
positie?
De afgelopen jaren heb ik ervaren dat ik echt wat voor mijn

collega’s op de werkvloer kan betekenen. Dat geeft me 

Kandidaten voor de OR Pakketten & Logistiek
1. Antoinette Vonk    2. Peter Gerritsen    3. Frans van Wees
4. Bert Wolters    5. Klaas Sonnemans    6. Jan Meulman
7. Rhona Stuyfersant    8. Cor de Nijs    9. Rini van Moorsel

MZ verkiezingen Pakketten & Logistiek PostNL



Heb jij al airco?
Hoe bevalt de postauto met

airco jou? Laat het ons weten via

mail of Facebook!

Wil je een probleem melden?

Stuur jouw klacht dan naar

secretariaat@bvpp.nl o.v.v. 

''airco + jouw werkregio''.

D A N K Z I J  O R  P A K K E T T E N  &  L O G I S T I E K !

EINDELIJK POSTAUTO’S
MET AIRCO

Het is een bekende situatie voor distributiechauffeurs

van PostNL: zwetend rijden tijdens de zomer, omdat de

bestelbus waarin ze rijden geen (werkende) airco heeft.

 

Bestelbussen zonder airco zijn een groot probleem. De

OR Pakketten & Logistiek pleit al jaren voor verbetering

van de werkomstandigheden. Toen vorige zomer in

Nederland de temperaturen  bijna recordhoogte

bereikten, was de druppel die de emmer deed overlopen

bij de OR bereikt. Met het oog op de toekomst, drong de

OR erop aan dat PostNL dan eindelijk postauto’s met

airco moest aanschaffen. Met succes!

 

Na langdurig overleg was het op 17 mei jl. dan zover: in

het bijzijn van BVPP’s OR-fractielid Frans van Wees werd  

aan Maurice van Dijk, chauffeur van depot Born, de

eerste postauto met airco overhandigd. 

PostNL belooft voortaan wekelijks 15 postauto’s met

airco te verdelen over de NLI Depots.

 

De BVPP dankt haar fractieleden bij OR Pakketten &

Logistiek voor dit resultaat, in het bijzonder: Klaas

Sonnemans, Peter Gerritsen, Antoinette Vonk, Cor de Nijs

en Frans van Wees! Onze dank gaat ook uit naar Theo

Melis, die de voorzet gaf aan deze actie!
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Nieuwsflits: De nieuwe
postauto’s worden

weer geleverd met de
vertrouwde sleutels die

de autodeuren op
afstand sluiten en
openen. Dus geen

pasjes meer!

Ik heb jaren bij de Post gewerkt en begon in 1991 aan mijn eerste

baan als postbode. Het werken in de buitenlucht en in een

uniform dat vertrouwen uitstraalt naar de mensen, vond ik fijn.

Door het afnemen van het postverkeer kreeg ik met meerdere

reorganisaties en herplaatsingen te maken; niet altijd succesvol.

De toekomst werd onzeker. In 2015 heb ik via Mobility de overstap

naar Pakketten kunnen maken en in januari 2016 kreeg ik een

vast contract. Dat gaf me veel rust! Mijn hart gaat sneller kloppen 

Van Post naar Pakketten

'Mijn hart gaat sneller kloppen als ik net iets
meer voor klanten kan betekenen'                               

Wilma Brinkman |

als ik net iets meer voor klanten kan betekenen, zoals het helpen van ouderen door een pakket in huis te zetten.

Dit leidt vaak tot een gezellig gesprek en deze sociale rol past bij mij. Aan het einde van de werkdag heb ik een

voldaan gevoel! Ook voor mijn collega's beteken ik graag iets meer via mijn ambassadeurswerk. Ik zie het als een

uitdaging om binnen de organisatie zaken anders aan te pakken.

Ben jij benieuwd naar wat de medezeggenschap of een BVPP ambassadeursrol inhoudt? We vertellen je er graag meer over!
Mail of bel het secretariaat voor meer informatie of spreek één van onze ambassadeurs aan!

Foto: Maurice van Dijk (L) en OR-lid Frans van Wees (R)
nemen de eerste postauto met airco in ontvangst.



Hoe lang ben jij al werkzaam als belangenbehartiger bij
de Bond van Post Personeel?
Ik ben in 1979 begonnen met de functie van persoonlijk

belangenbehartiger. In 1980 werd ik gekozen als

hoofdbestuurslid van de VVKP (Vereniging van

Kantoorpersoneel). Tegelijkertijd richtte ik de vereniging van

postpersoneel op. Deze twee verenigingen zijn in 1987 samen

verder gegaan als de BVPP.

 

Wat doet een belangenbehartiger?
Een belangenbehartiger ondersteunt een lid van de BVPP als

er problemen zijn op zijn werk en hij er met zijn direct

leidinggevende er niet uitkomt. Hij gaat een gesprek aan met

de bedrijfsleiding en probeert alsnog tot nog een oplossing te

komen. Komt hij er niet uit, dan gaat het naar de juridische

afdeling van de BVPP.

 

Waarom werd jij een belangenbehartiger van de Bond
van Post Personeel?
Ik heb het altijd heel prettig gevonden om iets voor mijn

collega te kunnen betekenen. Het is niet iedereen gegeven

om een stevige discussie te voeren met zijn leidinggevende.

Ik vind het altijd een uitdaging om tot een oplossing te

komen, die door zowel werkgever als werknemer

geaccepteerd wordt.

'Je kunt altijd vertrouwen
op de BVPP, je staat er
niet alleen voor'

 V I C E V O O R Z I T T E R  E N  P E R S O O N L I J K
B E L A N G E N B E H A R T I G E R  T O O N  V A N  D U N

Wanneer en hoe kunnen werknemers een
belangenbehartiger van de BVPP inschakelen?
Door rechtstreeks te bellen of mailen met het

secretariaat van de BVPP. Als het kan zo vroeg

mogelijk. In de praktijk zien we vaak, dat er nog

steeds mensen zijn die op de allerlaatste dag van het

in beroep gaan BVPP nog benaderen. Dat geeft af en

toe problemen, omdat onze juristen dan te weinig tijd

hebben om zich goed voor te bereiden. Dus als er een

conflict is, neem dan zo snel mogelijk contact op met

het secretariaat van de BVPP.

Zat er een stukje stanleymes! Weer op de ANWB gewacht. M'n TC Ron haalde me
toen op en zette me af in Burgum, waar ik op een andere scooter m'n route afwerkte.
Vier dagen later hoorde ik tijdens het rijden een raar getik. Toen ik niet kon achter
halen, waar het van was, belde Ron voor hulp. Drie keer raden wat hij ontdekte: weer
een lekke band! Dit keer door een grote schroef. Driemaal is scheepsrecht zou je
zeggen. Nee hoor, want een week later was mijn band weer lek! De prop die de ANWB
in mijn band had geschoten, was losgekomen. Dus daar stond ik weer! 
Je kunt me wel de pechvogel van de week noemen! Als dit geen record is...!!!...

ingezonden brief:
De pechweek van Carla
Beste BVPP,

Afgelopen dinsdag haalde ik mijn scooter van de bok.
Het voelde raar, dus ik keek, lekke band. Er prikte een
stuk metaal in. Na dik een uur wachten op de ANWB,
werd het dicht geschoten met een prop. Ik begon aan
mijn wijk, toen opeens mijn scooter begon te slingeren.secretariaat@bvpp.nl

Persoonlijke belangenbehartiging
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SAMEN HOUDEN WE HET LEUK!
Wij geven je extra informatie over jouw werkrechten

WIST JE DAT...

WORD MEDEWERKER
VAN HET JAAR!

... je bij PostNL nu al verlof kunt aanvragen voor
dagen/weken in de eerste drie maanden van 2020?
Jouw leidinggevende is verplicht om jouw aanvraag,
met uitzondering van de schoolvakanties, in
overweging te nemen. Hij mag op basis van eerdere
jaren jouw verlof goedkeuren. Hij mag je dus niet
verplichten om jouw verlofaanvraag pas in november
bij hem in te dienen. Zie de PostNLverlofregeling 2019.
Ervaar je toch een probleem? Bel ons dan gerust op
telefoonnummer 070 320 2904 voor vrijblijvend advies!

... bij PostNL Pakketten & Logistiek de (extra)
verblijfskosten, die als gevolg van ambulant
werken  worden gemaakt, worden vergoed?
Ook voor (kleine) consumpties bestaat een
vergoeding. Kijk voor meer informatie hierover
op www.bvpp.nl!

Ken jij een postbezorger, sorteerder, en/of
voorbereider die iets bijzonders heeft gedaan voor
collega's? De BVPP wil die persoon in het zonnetje
zetten en belonen met een reis naar Disneyland
voor 2 personen! 
Stuur ons vóór 14 oktober 2019 een kort mailtje
met de naam van de persoon en de reden
waarom hij/zij een reis naar Disneyland verdient
(secretariaat@bvpp.nl)! Meer info hierover zal
geplaatst worden op www.bvpp.nl. Houd onze
website dus goed in de gaten!
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WIST JE DAT...



BVPP IS ER VOOR JOU!
De Bond Van Post Personeel is speciaal voor werknemers in de post en pakketten! 

Ieder jaar helpen wij honderden werknemers! Samen houden we het leuk!

Schrijf je nu in via www.bvpp.nl/lid-worden

L A G E  C O N T R I B U T I E :  J E  B E N T  A L  L I D  V A N  D E  B V P P   V A N A F  € 4 , 2 5  P E R  M A A N D  

LEDENVOORDELEN

Bereken jouw voordeel nu!  ➤ www.bvpp.nl

EXCLUSIEF VOOR LEDEN
Hotel de Tipmast Bladel | 2 overnachtingen incl.
ontbijt en diner voor slechts €93,50!

www.hoteltipmast.nl

gratis juridisch advies en hulp bij jouw
belastingaangifte!

Problemen op het werk? Wil je advies? Of heb
je een gesprek met jouw leidinggevende en
wil je ondersteuning? Als lid van de Bond van
Post Personeel kun jij rekenen 
op onze juristen en 
belangenbehartigers.
Bel de BVPP en jij krijgt 
als lid direct assistentie!

Werkproblemen, conflicten, cao's, sociaal
plan, pensioen. We hebben er allemaal
weleens mee te maken. Neem het zekere voor
het onzekere en sluit je aan bij de BVPP.

GRATIS BVPP LIDMAATSCHAP TOT 1 JANUARI 2020!

 ÉN GRATIS SMARTPHONEHOUDER VOOR OP DE FIETS!

Ontvang nu van dé postvakbond BVPP een gratis smartphonehouder
voor op de fiets!*  In je vrije tijd of tijdens het werken fiets jij
voortaan veilig met je smartphone! Ontvang nu ook tot 
1 januari 2020 het lidmaatschap gratis! 
Deze actie is geldig van 
1 september tot 1 december 2019.
* Zolang de voorraad strekt, op = op!

SCHRIJF JE NU IN VIA
WWW.BVPP.NL/LID-WORDEN

OP = OP
van stevig

aluminium!
T.w.v. €23,-
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Collectieve kortingen!


