
Programma en uitgangspunten Young PostNL 

Gezondheid 

Gezondheid speelt een steeds grotere rol in de huidige samenleving, zowel privé als op het werk. We 

zien dat vooral jonge mensen hier veel mee bezig zijn. Goed werkgeverschap stelt een werknemer in 

staat om hier voldoende aandacht aan te besteden. Dit heeft voordelen voor zowel de werkgever als 

de werknemer. Zo zijn gezondere werknemers minder vaak ziek. Wat zorgt voor voordelen voor 

zowel werkgever als werknemer. Gezondheid vertaalt zich in enkele zaken, waaronder gezond eten, 

voldoende en goed bewegen. Op deze gebieden kan PostNL zich meer inzetten vindt YPNL. 

Bewegen 

PostNL doet er goed aan sportieve activiteiten voor werknemers te stimuleren door bijvoorbeeld  

korting te faciliteren op een sportabonnement, of de werknemers mogelijkheden te geven om te 

sporten tijdens kantooruren. Ook is het goed als PostNL zich inzet voor sporten in bedrijfsverband, 

zoals bedrijvenhockey, -voetbal, -tennis, -bootcamp of -beachvolleybal. Gratis sportfaciliteiten in of 

rondom de twee hoofdkantoren is ons ideaalbeeld. Daarnaast zijn wij voorstander van uitgebreide 

fietsregelingen voor werknemers. Fietsen naar werk is gezond, regelingen stimuleren daarin. 

We zien graag meer aandacht voor ergonomisch verantwoorde werkplekken door alle lagen van de 

organisatie. Bijvoorbeeld goede materialen en voorlichting (bureaus, stoelen, juiste houding).  Dit 

vind YPNL belangrijk, omdat het bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers. 

Gezond eten en drinken 

Wanneer het gaat om gezond eten en drinken zien wij de kantine van PostNL Pakketten in 

Hoofddorp als voorbeeld voor de rest van de organisatie. Door het aanbod van gezonde, dagverse en 

seizoensgebonden producten in deze kantine wordt gezond eten bevorderd, zowel in aanbod als 

prijsstelling. In overige kantines zien wij het bevorderen van gezond eten en drinken momenteel nog 

te weinig terug. Ook met de huidige leveranciers zijn er mogelijkheden om het aanbod aan te 

passen, deze ziet YPNL graag benut. 

Samengevat: 

 Bijdrage aan sport of beweging 

 Sportfaciliteiten intern/vlakbij te gebruiken tijdens kantooruren 

 Fietsregelingen voor werknemers 

 Meer aandacht voor verantwoord/ergonomisch werken 

 Gezondere voeding aanbieden en stimuleren 

 

 

 

 

  



Flexibiliteit 

De arbeidsmarkt  wordt steeds dynamischer. Arbeidscontracten zijn korter en arbeidsuren flexibeler. 

Werknemers werken niet meer 40 jaar voor dezelfde baas en ook niet standaard van 09.00 tot 

17.00. De werknemer anno 2015 wil werken wanneer het uitkomt. Jonge PostNL’ers weten niet 

beter. 

Bij flexibel werken moeten technische mogelijkheden optimaal worden benut, iets wat aansluit bij 

de generatie jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden. Zij groeien op in een technologische wereld, 

waarin de mogelijkheden continu toenemen en iedereen met elkaar in contact staat. Dit komt nog 

onvoldoende terug in de arbeidsomstandigheden. 

Flexibeler werken  

Het is nu al mogelijk om overal in te loggen en te werken, maar dit zou meer gestimuleerd kunnen 

worden. Bijvoorbeeld door meer flexplekken, of mobiele werkruimtes in de grote steden. Ook het 

vervangen van alle computers door een persoonlijke laptop draagt daaraan bij, en het stimuleren 

van werken in de trein (met een dongel of een grote databundel). Het huidige laptopbeleid draagt in 

onze ogen niet bij aan flexibel werken. Daarnaast is werken onderweg nu vaak lastig door beperkt 

Wi-Fi, het gebrek aan mobiele databundels en tekort aan ruimte. Een smartphone met ruime 

internetbundel is hiervoor ook een vereiste. Wanneer de reistijd meer dan 1-1,5 uur (enkele reis 

woon-werk) bedraagt, zou het bedrijf het werken in de trein kunnen stimuleren door een 1e klas 

treinabonnement aan te bieden. Ook videoconferencing is iets waar het bedrijf volgens ons in moet 

investeren, om mee te blijven gaan met de tijd.   

Eigen invulling 

YPNL’ers willen flexibeler werken en worden daar graag door hun werkgever in gestimuleerd. 

Werknemers moeten volgens YPNL de mogelijkheid hebben om hun arbeidsuren flexibel- en naar 

eigen wens- in te richten. Zo wensen wij een cultuur waarin het mogelijk is om zelf je arbeidstijden 

te bepalen (bijvoorbeeld 4x9 uur), zonder hier misbruik van te maken. 

Als iemand in het weekend werkt is er de keuze om doordeweeks een dag vrij te nemen. Waar 

jongeren echter tegenaan lopen is een 9-5 mentaliteit. Het moet mogelijk worden om echt flexibeler 

te werken, niet alleen op papier. Dit zal een mentaliteitsverandering vergen van sommige managers. 

Hiermee biedt PostNL vervolgens ook ruimte voor mensen om mantelzorg te bieden of flexibeler te 

zijn met de opvoeding van kinderen. Een andere vorm van flexibiliteit is bijvoorbeeld ook de 

mogelijkheid om avond te eten op kantoor. YPNL ziet we graag prijsafspraken met bezorgdiensten 

die tegen gereduceerd tarief ’s avonds eten kunnen bezorgen op kantoor. Afdelingsmanagers 

moeten zelf kunnen beslissen of zij dit vergoeden voor hun werknemers. 

Hoewel de Nederlandse samenleving christelijke wortels heeft, zou met vakantiedagen een meer 

uniform beleid gevoerd kunnen worden. YPNL vindt het daarom logisch dat de huidige christelijke 

vrije dagen individueler kunnen worden ingevuld. Op dit moment zijn christelijke vrije dagen 

verplicht. Wij denken, dat het beter aansluit bij de behoeften van vele medewerkers als de 

christelijke feestdagen kunnen worden ingeruild voor bijvoorbeeld het Offerfeest of Chanoeka 

indien gewenst.  



Compensatie 

YPNL omarmt het idee achter het functiecontract. Van medewerkers wordt flexibiliteit verwacht in 

de functie, zonder dat hier overuren voor geschreven mogen worden. Dit geeft medewerkers de 

vrijheid zelf hun werktijden in te delen, drukke perioden te compenseren, etc.. Veel 

functiecontracten worden echter afgeschaft, waarbij medewerkers contracten van 37 uur krijgen. 

YPNL vindt de flexibele aard van het functiecontract juist een positieve stimulans om flexibel om te 

springen met de verantwoordelijkheden van een functie. Het terugzetten naar 37-uurscontracten 

geeft in de ogen van YPNL een verkeerd signaal af, dat er naar werkuren gekeken wordt in plaats van 

de inhoud van een functie. 

YPNL is van mening dat iemand die nacht- en/of onregelmatige diensten draait recht heeft op de 

hiervoor bestemde toeslag onregelmatige tijden. Iemand die geen nacht- of onregelmatige diensten 

draait niet. Dit ongeacht leeftijd en/of salarisschaal.  

 

Specifieke maatregelen voor oudere / ervaren medewerkers vindt YPNL een goede zaak. Ervaren 

krachten zijn immers van meerwaarde op de werkvloer. Wel vindt YPNL dat er momenteel erg veel, 

vaak verouderde, regelingen bestaan om oudere medewerkers te compenseren voor een lagere 

productiviteit. Zo bestaan er naast elkaar: normreductie, tijdsreductie en seniorendagen. YPNL vindt 

dat uitgangspunt moet zijn om ervaren krachten effectief in te zetten op de werkvloer en wenst 

eenduidige maatregelen ten aanzien van dit doel. Vrije dagen / uren vanaf een 35-jarige leeftijd, 

horen daar in de ogen van YPNL niet bij. Goed uitgevoerde en meetbare normreductie bijvoorbeeld 

wel. 

 

 

Samengevat: 

 Door heel het land mogelijkheden om te werken, ook in de trein 

 Smartphone met ruime internetbundel 

 Eigen laptops, mogelijkheden voor een dongel en videoconference stimuleren 

 Mogelijkheid de werkweek zelf in te vullen qua dagen, uren en tijdstippen 

 Mogelijkheden om vrije dagen zelf in te vullen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Werkomstandigheden en keuzevrijheid zijn voor jonge PostNL’ers zeer belangrijk. Om optimaal te 

kunnen werken hechten ze daarom steeds meer waarde aan secundaire arbeidsvoorwaarden,  deels 

omdat hun leven steeds drukker wordt. Hierin speelt het verdwijnen van de klassieke rolverdeling 

binnen het gezin een belangrijke rol. Door bredere faciliteiten en ondersteuning kunnen mensen zich 

volledig op hun werk richten.  

Reizen 

We merken dat er binnen PostNL verschillend wordt omgegaan met vergoeding van reiskosten. 

Uitgangspunt moet zijn dat de reiskosten die je maakt voor je werk (zowel woon-werkverkeer als 

andere zakelijke reizen), volledig vergoed worden. Belangrijk is een eenduidig beleid aangaande de 

vergoeding van reiskosten, zonder onderscheid in bijv. leeftijd, dienstjaren, schaalniveau etc.  

Bovendien willen jonge PostNL’ers duidelijkheid aangaande het leaseautobeleid. Jonge PostNL’ers 

vinden het niet nodig dat er veel leaseauto’s worden uitgegeven en zien leaseauto’s ook niet als een 

verworven recht. Enkel als een leaseauto noodzakelijk is en een positieve businesscase laat zien is dit 

interessant. Dit zou moeten gelden ongeacht aantal dienstjaren, functie, schaalniveau en/of 

leaseautobezit in het verleden. 

Aangezien PostNL van veel medewerkers verwacht dat ze met eigen auto naar het werk reizen, of 

tussen verschillende locaties reizen, hoort daar ook bij dat er voldoende parkeerplekken beschikbaar 

zijn voor medewerkers. Dit geldt voornamelijk voor de hoofdkantoren in Den Haag en Hoofddorp.  

Daarnaast zien wij in het aanbieden van poolauto’s een praktische oplossing.  Het is dan echter wel 

noodzaak om het wagenpark goed te coördineren, en uitgebreid genoeg te laten zijn. Minimaal 1 

poolauto per 50 medewerkers, lijkt daarom – gezien de huidige situatie op het kantoor in Hoofddorp 

– noodzakelijk. 

Declaraties en regelingen 

Door de aard van bepaalde functies, is er een groep medewerkers in het bedrijf die onevenredig veel 

moet declareren. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers in commerciële of internationale functies. In 

onze ogen is het dan ook niet reëel om hen maandelijks meer dan 10% van hun nettoloon te laten 

voorschieten. Medewerkers die hier structureel mee te maken hebben, moeten de mogelijkheid 

krijgen om via een PostNL-rekening / pas te betalen. Hiervoor zijn tegenwoordig betrouwbare en 

transparante oplossingen op de markt en YPNL vindt dat PostNL hier gebruik van moet maken. 

Ook het invoeren van declaraties is maandelijks een hele klus. Het huidige systeem werkt goed in de 

inlogomgeving, maar vereist veel tijd om in te voeren voor medewerkers die onderweg zijn. Ook hier 

zijn tegenwoordig veel betrouwbaardere (mobiele) oplossingen voor. Zo kan er direct na afrekenen 

al een declaratie worden ingediend en hoeven medewerkers aan het eind van de maand niet uren te 

spenderen aan het invullen van het declaratiesysteem. 

YPNL wil ook verschillende besparingen op verouderde regelingen inzetten om het werk van jonge 

ouders makkelijker te maken. Dit door gratis kinderopvang in of dichtbij locaties te faciliteren. Goede 

zorg voor kinderen, zeker samen met kinderen van collega’s maakt langer werken en een bredere 

inzet voor functie dragelijker en prettiger. In Nederland zijn er legio voorbeelden van bedrijven met 



succesvolle zelfgeregelde en gratis kinderopvang. YPNL ziet dit als een ideale secundaire 

arbeidsvoorwaarde. Daarbij creëert zo’n regeling een wenselijke sociale cohesie, aangezien collega’s 

ook met elkaar in aanraking komen bij de opvang van kinderen. 

Samengevat: 

 Volledige vergoeding reiskosten (eenduidig beleid) 

 Regelingen voor transport, gedeelde vervoersmiddelen vanuit het bedrijf, herziening 

leaseregeling 

 Soepeler indienen van declaraties en minder voorschieten 

 Mogelijkheden voor gratis kinderopvang bij kantoor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheden en vrijheden 

Het is van groot belang- voor werkgever en werknemer-  dat werknemers zich blijven bijscholen en 

trainingen volgen die voor hen relevant zijn. Budget en maatwerk hiervoor is zeker van belang, maar 

in aanvulling op de concernregeling is ook goede informatie en stimulatie over aanvullende 

opleidingen belangrijk. YPNL heeft hier zelf al een voorzet in gegeven door de samenwerking met 

4YoungPeople. Dit biedt alle jonge medewerkers – en ook hen die niet in een talentprogramma 

zitten – de mogelijkheid persoonlijkheidstrainingen te volgen. YPNL merkt – afgezien van PostNL 

Academy en 4YoungPeople – weinig wil om daadwerkelijk te investeren in ontwikkeling. Bovendien 

is het voor medewerkers over het algemeen volstrekt onduidelijk wat hun opleidingsbudget is, of en 

hoe ze dit in mogen zetten. Er zou flink geïnvesteerd kunnen worden in de ontwikkeling van 

medewerkers van PostNL en daarmee in het bedrijf. Daarbij moet ook een slag worden gemaakt in 

het duidelijk communiceren van de opleidingsmogelijkheden en budgetten.  

 

Het is ook goed nieuwe werknemers het bedrijf breed te laten leren kennen wanneer ze in dienst 

treden, en de mogelijkheden te bieden om ervaring op te doen en mee te lopen door het hele 

bedrijf. Hierdoor kunnen zij werknemers breder worden ingezet. Idealiter zouden er een soort 

ministages moeten komen of een standaard inwerkperiode van 1 à 2 weken waarin een nieuwe 

werknemer de verschillende kanten van PostNL leert kennen. Behalve dat het goed is voor kennis, 

vergroot dit ook de verbondenheid met het bedrijf. 

De inhoud en relevantie van werk is voor veel jongere werknemers in toenemende mate belangrijk 

ten opzichte van werkzekerheid en verdiensten. Jongere werknemers stappen ook steeds sneller 

over van werkgever of functie. Om jong talent te behouden is het belangrijk mensen meer 

verantwoordelijkheden te geven en ze te laten meedenken over de koers van het bedrijf. 

Tegelijkertijd is het belangrijk om talent goed te blijven monitoren. YPNL probeert dit zelf ook met 

haar activiteiten, maar ziet graag meer jonge mensen aansluiten bij belangrijke strategische 

projecten. Edison is een mooi voorbeeld van een project waar Young Professionals direct betrokken 

zijn bij groei en strategie. YPNL is overtuigd dat strategie, groei en beleidsbepaling niet iets is wat 

verbonden is aan dienstjaren, maar meer aan visie en ambitie. Met “Mijn Idee, Jouw Idee” is dit 

andermaal bewezen. YPNL ziet bijvoorbeeld toekomst in een advisory board van jonge, innovatief 

denkende medewerkers (of externen) die gemaakt beleid steeds toetsen aan de nieuwe realiteit van 

jonge medewerkers.  

YPNL vindt dat een beloningsysteem moet aansluiten op persoonlijke prestaties en vooraf gestelde 

doelen. Tevens vindt YPNL het beloningssysteem van PostNL niet altijd transparant en ervaart dat 

personeelsdossiers niet altijd netjes worden bijgehouden. YPNL is ervan overtuigd dat goede 

medewerkers moeten worden beloond en er afscheid genomen dient te worden van slecht 

presterende medewerkers. Dit alles ten behoeve van de toekomst van het bedrijf. Om dit te 

bewerkstelligen zijn goed bijgehouden personeelsdossiers een voorwaarde, ongeacht dienstjaren, 

functie, salarisschaal, etc.  

Ook vindt YPNL dat medewerkers niet elk jaar automatisch horen te stijgen in salaris, anders dan de 

bij nieuwe CAO’s afgesproken stijgingen om inflatie te corrigeren. De salarisschalen van PostNL zijn 

zo opgebouwd dat elk jaar dat een medewerker in een bepaalde schaal werkt, hij in principe in 

salaris stijgt. YPNL is van mening dat een stijging, of misschien zelfs daling, gekoppeld zou moeten 



worden aan meetbare prestaties. Bij goed presteren kan een medewerker snel stijgen, maar slecht 

presteren zou ook consequenties moeten hebben. Hiervoor geldt dat goed bijgehouden en 

transparante personeelsdossiers een voorwaarde zijn, anders kan functioneren immers niet 

gemeten worden. YPNL denkt graag mee hoe en wanneer er beoordeeld wordt en hoe 

personeelsdossiers worden bijgehouden. 

Bij goed functioneren zou er een gesprek moeten komen waarin een medewerker zelf kan aangeven 

of hij/zij de door hem/haar verdiende beloning liever verwerkt ziet in een salarisstijging of in andere 

beloningen. Gedacht kan hierbij bijvoorbeeld worden aan het volgen van een opleiding.  

Het huidige contractbeleid van PostNL heeft voor jonge medewerkers ook grote gevolgen. In 

Nederland zijn een aantal zaken slechts mogelijk met een vast contract. Denk bijvoorbeeld aan het 

kopen van een huis. PostNL is echter zeer zuinig met het uitgeven van vaste contracten aan jongere 

medewerkers, terwijl de recente Wet Werk en Zekerheid dit juist makkelijker heeft gemaakt. 

Daarom wordt er regelmatig afscheid genomen van goede werknemers. YPNL vindt dit niet altijd 

fair, zeker niet gezien de enorme populatie oudere medewerkers met vaste contracten. Tevens is 

het vooruitzicht op het einde van een dienstverband niet motiverend voor de werknemer, wat de 

productiviteit en innovativiteit niet ten goede zal komen. In de visie van YPNL heeft elke goed 

functionerende medewerker recht en kans op een vast contract. 

Als laatste zou PostNL open moeten staan voor ondernemerschap en medewerkers met 

ondernemende ideeën. PostNL moet flexibel omgaan met medewerkers die hun eigen onderneming 

starten, zodat zij - naast hun dagelijkse werk voor PostNL - de ruimte hebben om zich ook hierin te 

ontplooien. Uiteindelijk kunnen ondernemende medewerkers een positieve uitwerking hebben op 

hun PostNL-collega's 

 

Een aantal punten om hierboven gestelde doelen te kunnen halen zijn: 

 Meer ruimte voor opleidingsbudgetten 

 Mini-stages en goed uitgewerkte inwerktrajecten 

 Betrokkenheid bij groei, strategie en beleidsbepaling door jonge medewerkers 

 Een transparant beoordelings- en beloningssysteem, actuele personeelsdossiers 

 Snellere salarisstijging of een alternatieve regeling bij goed presteren en risico op demotie of 

ontslag bij slechte prestatie 

 Gelijke kansen op een vast contract 

 Meer ruimte voor ondernemerschap binnen de organisatie 

 


