
 

        
  

 

VHP2-voorstellen Cao PostNL 2019 en verder 

 

Hierbij treft u aan namens de VHP2 onze voorstellen voor een nieuwe Cao bij PostNL. Deze 

voorstellen zijn gebaseerd op ons arbeidsvoorwaardenbeleid en tot stand gekomen in goed overleg 

met onze leden waaronder ook de aangesloten vereniging Young PostNL.  

 

1.  Inkomen 

Als vakorganisatie respecteren wij de bestaande loonverhoudingen en een procentuele verhoging 

doet aan dat uitgangspunt het meeste recht.  

De VHP2 is zich ervan bewust dat de situatie per bedrijf behoorlijk uiteen kan lopen waardoor 

zorgvuldig maatwerk is vereist. Bij PostNL is de afgelopen jaren sprake geweest van een zeer 

gematigde loonontwikkeling. Dit in combinatie met een inmiddels breed gedragen conclusie dat de 

lonen onverantwoord achter blijven bij de economische groei is een substantiële loonsverhoging bij 

PostNL gerechtvaardigd.  

 

2. Vergoeding reiskosten en reistijd 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.  

 

Ook willen we met u afspraken maken over een duurzamere en meer kostendekkende 

reiskostenvergoeding.  

 

3. Generatiepact 

 

De VHP2 wil het generatiepact, zoals deze in de huidige Cao is geïntroduceerd, evalueren. Vervolgens 

is het zaak te onderzoeken hoe dit instrument verder geoptimaliseerd kan worden en de doelgroep 



kan worden uitgebreid. Uiteindelijk gaat het om het doel dat oudere werknemers in staat worden 

gesteld om op een goede en gezonde manier hun pensioenleeftijd te bereiken waardoor 

tegelijkertijd ruimte ontstaat voor de jongere werknemers.  

4.  Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen 

en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. In de ondernemingen dient de basis 

gelegd te worden voor duurzame inzetbaarheid. Specifiek beleid gericht op gezondheid, veiligheid, 

loopbaanontwikkeling en vitaliteit zorgt voor duurzame inzetbaarheid en gezonde organisaties. 

Werkgevers en werknemers hebben hierbij een gezamenlijk belang.  

In de huidige cao is in hoofdstuk 3 een passage opgenomen over de verplichtingen van werkgever en 

werknemer. Op basis van de inventarisatie van YPNL is gebleken dat er op positieve wijze door 

PostNL invulling wordt gegeven aan hetgeen bedoeld wordt met ‘carrièrewendingen’, hetgeen de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevordert. Dit neemt niet weg dat op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid alsmede ontwikkeling en ontplooiing meerdere onderwerpen spelen die 

wenselijk zijn te bespreken in relatie tot het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid in: 

- Ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingen:  
Op basis van de door het bestuur van YPNL uitgevoerde enquête kan worden geconcludeerd 
dat gesprekken over ontwikkeling en opleiding met de eigen leidinggevenden stagneren. 
Hoewel in de vigerende beoordelingsregeling het planningsgesprek en het gesprek over 
opleiding en ontwikkeling een duidelijke plaats heeft, blijkt in de praktijk hieraan nauwelijks 
invulling te worden gegeven. Graag gaan wij met u in gesprek over dit onderwerp in relatie 
tot de verbetering van de uitvoering van de beoordelingsprocedure en de introductie van 
een persoonlijk opleidingsbudget met een spaarmogelijkheid. 

 
- Persoonlijk keuzebudget:  

Wij willen graag met u de pilot Persoonlijk Keuzebudget evalueren en op basis van de 

evaluatie in gesprek over uitbreiding van de doelgroep. Uit reacties vanuit YPNL is gebleken 

dat zowel qua communicatie & informatie als ook inhoudelijk verbeteringen zeer wenselijk 

zijn 

- Werkomgeving:  
Wij willen met u een afspraak maken over een onderzoek naar de verbetering van de 
werkplek. Zowel met betrekking tot de inrichting van de werkplek en de werkomgeving als 
met betrekking tot onderhoud en schoonmaak van de werkomgeving van productie- en 
kantoorruimtes. De negatieve signalen die ons bereiken zijn aanleiding dit onderzoek met 
spoed uit te laten voeren. Uiteraard zijn we bereid dit nader toe te lichten. 

 

5. Winstuitkering  

Wij wensen afspraken te maken over aanpassing van de RAU, waardoor er (deels) een koppeling 
komt met het uitkeren van dividend aan aandeelhouders. 
 

6.  Pensioen 

 

Wij wensen afspraken te maken over het herstel van de pensioenopbouw naar het in de cao 

afgesproken niveau (1,875%) 



 

7.  Looptijd 

 

De looptijd van de nieuwe cao PostNL wensen wij vast te stellen op basis van de gerealiseerde 

afspraken.  

 

 

Tenslotte: Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen met aangepaste dan 

wel nieuwe voorstellen te komen en hopen dat wij door middel van constructieve onderhandelingen 

tot een voor alle partijen goed resultaat kunnen komen. 

 

Met hartelijke groet, 

Andre Tumelaire en Donnie Temmink 

 

Onderhandelingsteam VHP2 bij PostNL 

 


