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OLIVIER BAILLY

ToenJohnny Thijs in 2002 als
topman vanDe Post begon,
wist hij dat de dagen vande
postbode oude stijl geteldwa-
ren. Tegenover de Belgische
staat, toennog 100procent

eigenaar, engageerde hij zich omvan
De Post eenperformant en concurrentieel
bedrijf temaken. In 2002was er nog
41miljoen euro verlies, in 2004brak Thijs
de verliesreeks, en in 2012 boekte Bpost
404miljoen eurowinst. Het eigen ver-
mogenbedraagt intussenmeer dan
1miljard euro.
Een succesverhaal dus,metmeer en

betere dienstverlening. Maar er is een
schaduwzijde:meerwerkmoet doormin-
der schoudersworden gedragen. Elk jaar
vloeien 1.000mensen af zonder dat ze
worden vervangen. De situatiewordt
stilaan onhoudbaar, want de komende ja-
ren gaannogduizendenpostbeambten
met pensioen.
BPostwerft nogpostbodes aan,maar

de voorwaarden zijn eenpakminder
gunstig. Eenpostbode begint aan 1.690
euro bruto permaand, omgerekend 10,59
euro per uur. Dat is als hijmeteen een vast
contract te pakkenheeft en geen interim-
contract. Na 35 jaar dienst komthij aan
2.011 euro bruto. Daarvoormoet elke dag
hij 7 uur en 36minutende benen vanon-
der zijn lijf hollen. Ik ruildemijn repor-
tersbaan voor eenpostronde enhield het
eenmaand vol.

Het sollicitatiegesprek
In de hoop een job als assistent-postbode
te vinden stap ik een interimkantoor
aandeAnspachlaan in Brussel binnen.
De voorwaarden om tot dewervingsreser-
ve teworden toegelaten, vallenmee:
een blanco strafblad, een rijbewijs B en
slagen in een examen.
Eenpaar dagen latermag ik terug-

komen voor een test. Ik ben stipt op tijd en
blijk de enige kandidaat. Anderhalf uur
krijg ik. Ik baanme eenwegdoor spel-
lings- en rekenoefeningen enbewijs dat ik
dewegcode ken. Ik doe ookde test ‘Pizza
Ride’, waarbij ikmemoet inbeeldendat ik
eenpizzaleverancier ben. Een collega is
ziek en ikmoet twee dagen van ’smiddags
totmiddernachtwerken.Mijn baasmaakt

meduidelijk dat ik - behalve
eventuele fooien - niet extra
wordbetaald.

Ik hebde keuze tussen vier
antwoorden:
(A) Debaas is nu eenmaal de
baas! Ik spreek niet tegen en
doewat hij zegt.

(B) Ik leg hetwerk neer. Er is
geen sprake vandat ikme
laat uitbuiten en gratiswerk.

(C) Ik probeer demanagermet
de juiste argumenten te over-
tuigendat het nietmeer dan
logisch is dat ikwordbetaald.
Ik reken op eenbeslissing na
de discussie.

(D) Ikweiger de extra uren te
presteren. Ik heb een contract
getekend vanXurenperweek,
en daar houd ikmij aan.

C is - voorspelbaar - het correcte
antwoord. Ik leg het vraagstuk la-
ter voor aande vakbonden. ‘Rond-
uit schandalig’, reageert Jacques Le-
spagnard vandeCGSP, de Franstali-
ge collega’s vande socialistische
ACOD. ‘De toekomstigewerknemer
wordt al onder druk gezet om flexi-
bel te zijn naar dewillekeur van zijn
bazen, zelfs nog vóór hij een con-
tract getekendheeft!’

Week 1: alle begin ismoeilijk
Eenmaand later is het zover. Het interim-
kantoor laatmewetendat ik de volgende
ochtendmagbeginnen. Om06.10 uur
stap ik het Brusselse sorteercentrumbin-
nen, net als Ahmeddie samenmetmij be-
gint. De jonge teammanagerHassan ver-
welkomt ons.
Hierwerken zo’n honderdpostbodes.

Zeworden elk omringddoor rekken inU-
vorm,met telkens drie niveaus. Elk niveau
is onderverdeeld in drie smalle, hoge vak-
kendie overeenstemmenmet een straat-
nummer. Voor elk vande vakkenworden
blauwenbakkenneergezet, boordevol te
klasseren enveloppes. Nadat hij de post-
stukkenheeft gesorteerd, verdeelt de post-
bode ze in zakken. Elke rondemoet hij vijf
tot tien zakkenbedelen, afhankelijk van
dehoeveelheid post en reclame. De zak-

kendie hij niet
mee kannemen - de

‘overlastzakken’ - zijn voor de
chauffeurs van Bpost. Die zetten

ze af op vaste plaatsen tijdens de ron-
de, zoals een slagerij of de inkomhal van
een appartementsgebouw.
Hassan verwijstmenaar de rekken van

Vinciane. Ik begin haarmeteen te helpen
met het sorteren. Ze neemt geen tijd om te
eten, alleen om te roken. Eigenlijk pau-
zeert niemandhier echt. De postbodes
wordendagelijks 7 uur en 36minutenbe-
taald. Als ze te traagwerken enniet op tijd
klaar geraken, is dat jammer voor hen. En
dus is iedereen altijd gehaast.
Officieel begint hetwerk om06.30 uur,

maar om6uur komthet sorteercentrum
al tot leven. De postbodes latenhunont-
bijt ongemoeid of verorberenhet al sorte-
rend. Daarna vertrekken zemet de bus - de
postbodes krijgen een jaarabonnement -
naar hun ronde.Maar de bus is tijdverlies.
Bovendien is het rolwagentjewaarop ze
tot drie zakken kunnen laden, rugbrekend
zwaar. Veel postbodes ladendaaromde
koffer vanhun auto vol en rijden op eigen
kosten snel naar hun vertrekpunt. Ze kun-
nendande overlastzakken afzettenwaar
zewillen, zodat zemet een lichtere tas

kunnen rondlopen. Zohebben ze beide
handen vrij, en dat gaat sneller. Demeeste
postbodes bepalen ook zelf het parcours
waarop ze hun vracht bedelen. Ze hebben
lak aande rondes die de geoanalisten van
Bpost uitdokteren.
Om 13.45 uur zitmijn dag erop. Ik

spring evenbinnenbij het interimkantoor
omeen contract van vier dagen te onderte-
kenen.Mijn brutoloon: 10,27 euro per uur.
De volgendedagenmoet ik twee post-

bodes helpen, Jacques enAli. Ali is al tien
postbode en lijkt altijd gehaast. Een team-
manager vraagt hemof hij de brievenbus-
sen van zijn rondewel geïnventariseerd
heeft: wiewil geen reclame,welke bussen
zitten verstopt of hebben geennaam, en-
zovoort. Ali heeft er dezeweek geen tijd
voor gehad, bekent hij. Hij belooft het in
hetweekend te doen, in zijn vrije tijd. Een
andere postbodeheeft een beroep gedaan
op een vriend, omhem te helpenbij zijn
ronde. Kwestie van geen extra uren te
moetenpresteren. Ik heb eendiscussie
overmijn bustickets. Als ik ze terugbetaald
wil krijgen,moet ik ze kopiëren enhet in-
terimkantoor erover aanspreken.
Aanhet einde vandeweekheb ik nog

altijd geenwerkkledij gekregen. Ahmed
trouwens ookniet.Maar de bazen zijn te-

vreden over onswerk. Ikmag tweeweken
langer blijven.

Week2: achillespeesontsteking
Ditwordtmijn eerstewerkdagmetmijn
‘peter’ Tarek, een boomvan een kerel. Hij
heetmehartelijkwelkomen vraagt of het
mebevalt bij Bpost. Hij doet al twee jaar
dezelfde ronde. Een voordeel: hij kent de
gewoonten vandemensen,weetwelke
zaak ’smiddags sluit enwaar hij de post
bij de buren kan afgeven.
In hetmidden vandeweek spreekt

teammanagerGilbertme aan. ‘Je krijgt
werkkledij omdat je veel goedewil toont.
Je bent gemotiveerd.’ Hij zegtmeookdat
ik aanmijn e-learningmoet beginnen, een
soort virtuele opleiding. Van Tarekwordt
verwacht dat hijmebegeleidt. Alswe om
13.50 uur van onze ronde terugkomen, zet
Gilbert ons achter een computer.Maar
10minuten latermoetenwe alweer stop-
pen: onze niet-afgeleverde postmoet nog
worden ingescand. Niemandgeeft een kik
alswehet computerlokaal verlaten. De

De facteurdie eenkopkoffie
drinkt, terwijl hij bezorgd infor-
meertnaardegezondheid van
hetoudebesje inde straat.Hij
bestaatnietmeer.Maakkennis
metuwpostbodeanno2013:
een stresskonijndat amper tijd
heeft voor eenplas- of lunch-
pauze. Reporterwordtpostbode
voor eenmaand.

Postbode
vooreen

maand

DE TIJD ZATERDAG ZATERDAG 8 JUNI 2013 53

weekend

managerswetendatwe er de tijd niet voor
hebben, en knijpen een oogje dicht.
De volgende ochtendneemtGilbertme

meenaar de kelder, waar uit een stapel
kartonnendozen allerlei kleren puilen. Ik
magmijn Bpost-plunje uitkiezen. Ik pro-
beer die daghet tempo van Tarek te vol-
gen,maar hou er een ontsteking aande
achillespees aan over. Uitmedelijdenheeft
Tarek een flink deel vanmijnwerk overge-
nomen.Omdrie uur in de namiddag zijn

we terug. Tarek neemtme in bescherming
alsweGilbert tegenhet lijf lopen: ‘Hij
heeft zich bezeerd,maar heeft niet ge-
klaagd.’ Gilbert schudt het hoofd.
Daags nadienword ik opgeluchtwak-

ker.Mijn voet is beter. Om06.10 uur ben ik
ophet appel. Vandaag is de laatste dagdat
ik de rondedoemet Tarek aanmijn zijde.
Volgendeweekmoet ik alleende straat op.
Ik sorteer kleine en grote enveloppes, pak-
jes, aangetekende zendingen. Ermoeten

ookdrie pensioenenwordenuitbetaald,
goed voor 2.500 euro. En ikmoet de tekst
‘Postbeambte Starter 2.0’ doornemen.
Om9uur doetGilbert er nog een schep-

je bovenop: vandaagmoet ik ookde e-lear-
ning afwerken. Gelukkig helpt Tarekme
met de ronde - al is dat niet te bedoeling -
en zijnwe terug tegen 14.10 uur. Gilbert
wacht ons opmet eenpreek voor postbo-
des. Een brievenbus die niet aandenor-
menbeantwoordt? ‘Signaleren.’ Een aan-

getekende briefmet enkel een initiaal als
voornaam? ‘Onvolledig adres.’ Om 14.30
uur laat hij onsmet rust.Wehebbennog
minstens eenuur e-learning voor de boeg,
maar geven er de brui aan.

Week3: alleenoppad
Maandagochtend verschijn ik zelfverze-
kerd ophetwerk.ManagerHassanheeft
ervoor gezorgddat ik hulp heb in het sor-
teercentrum,maar daarna is het ieder voor
zich. Om 10.25 uur vertrek ik. De bus is op
tijd enna enkele haltes bereik ikmijnwijk.
Gelukkig ken ik de ronde intussen uitmijn
hoofd. Om 15.30 uur ismijn tas leeg. Nie-
mandheeftme gebeld om te vragen of al-
les naarwens ging. De bus vertrekt net
voormijn neus.
In het sorteercentrum staan enkele

mannen te discussiëren. ‘Is het gegaan’,
vraagt iemand. ‘De eerste dagenduurt zo’n
ronde altijd veel langer.’ Om 16.30 uur stap
ik op, na tien uurwerken,met amper een
pauze voor eenplasje en een koffie. Een
vandepratendemannen roeptmenadat
ik het er helemaal niet slecht heb afge-
bracht. ‘Die andere uitzendkracht is nog
altijd niet terug.’
Dinsdagblijkt dat Ahmedpas om

17.30 uur klaarwas. Omdat het sorteercen-
trumal geslotenwas, heeft hij zijn tassen
en zijnwagentjemaarmeenaar huis geno-
men. Die ochtendmoet hij eerst zijn vori-
ge rondenog afsluiten. Inmijn eigen rek-
ken stapelen de pakjes vanColruyt zich op.
Tweemensenhelpenme, zodat ik zo snel
mogelijk aanmijn ronde kanbeginnen.
Opmijn programma: elf pakjes, tien zak-
kenpost (dat is veel) en twaalf aangete-
kende zendingen (dat isweinig). Als ik om
16.20 uur stop, is Ahmedookbijna klaar.

Woensdagbegint beloftevol. Geen
reclamefolders, geen grote pakken en
maar enkele aangetekende zendingen.
Bovendien is hetmooiweer. Ik vertrek om
10.10 uur,maar ik hebmijn brievenniet
goed gesorteerd, waardoor ik soms rechts-
omkeermoetmaken. Pas om 15.30 uur ben
ik terug in het sorteercentrum. Ik begin de
vermoeidheid te voelen. Dat hoort allicht
bij de job. Net zoals het feit dat ikmijn kin-
deren ’smorgens nietmeer zie. Eerlijk ge-
zegd zie ik ookmijn vrouwnogweinig.
Om21.30 uur ga ik uitgeteld naar bed. Dat
went, verzekeren zemij.
Donderdagblijken viermensen te heb-

ben geklaagdovermijnwerk. Ze hebben
depost vande buren gekregen. Ik stapel de
fouten op: een aangetekende zending in
de bus stoppen, in appartementendepost
vanhet volgende flatgebouwbedelen, post
in de brievenbussenmet de juiste nummer
stekenmaar in de verkeerde straat.
In het rapport vandeOmbudsdienst

voor de Postsector uit 2011 blijkt dat het
aantal klachten over ‘fouten’ de vorige
twee jaarwas verdubbeld, van 1.784 naar
3.714. ‘Uit de onderzoeken zienwedezelf-
de diagnose als het vorige jaar:minder vas-
te postmannen,meer vervangers, tijdelijke
medewerkers, langere rondes,minder tijd,
en dusmeer vergissingen. Zendingendie
telkensweer bij de buren terechtkomen, of
in een andere straat in eenhuismet het-
zelfde huisnummer belanden, leiden tot
heelwat frustratie. Ookmensendie een
verkeerde (of geen) krant krijgen of voort-
durend zelf voor postbodemoeten spelen,
hebbenhet gevoel dat er niets aanhun
klachtwordt gedaan.’
Vrijdag belooft geen al temoeilijke dag

teworden,maar ikmoetwel aande slag
zonder hulp bij het sorteren. Twee uur doe
ik erover omde zakken gevuld te krijgen.
In dat tempoben ik niet voor 17.00uur
terug vanmijn ronde. Om8.00uur krijg
ik te horendat ik volgendeweek ronde
80 krijg. Een ‘makkie’, naar het schijnt.
Alles hangt af vande inwoners. Een rij-

ke buurt betekentmeer post,maarminder
aangetekende zendingen. In een armere
wijk is dat net omgekeerd. In het oude cen-

trumvanMolenbeekmoet eenpostbode
soms 90 tot 100 aangetekende zendingen
afleveren. Logisch dat danhij geen tweede
keer aanbelt. Volgens het jaarverslag 2011
vandeOmbudsdienst stijgt het aantal
klachten over postbodes die geenmoeite
doen voor een aangetekende zending of
eenpakje. Normaalmoet je twee keer aan-
bellen bij de bestemmeling,maar ook ik
houhet al snel na een keer voor bekeken.
Postbodes staan vaak voor eendilemma:
werken volgens de Bpost-regeltjes of je
ronde tijdig beëindigen.
Buiten regent het. Ikmaak opnieuw

fouten enmoet geregeld opmijn stappen
terugkeren. Ik bendoorweekt, hebhet
koud, benhet beu, enmijn benendoen
pijn. Als ik om 16.05 uur in het sorteercen-
trumvertrek, kijk ik snel nog even in rek
80naarmijn post voor de volgendeweek.
Er blijken geen elastiekjes te zijn. Dat lijkt
onbelangrijk,maar het is een kleine ramp.
Zonder elastiekjes kan ik de post niet in
pakjes verdelen en raakt alles in dewar in
mijn tas. Nuweet ikwaarom iedereen zijn
elastiekjes zorgvuldig bijhoudt in doosjes,
en diemeenaar huis neemt tijdens de vrije
dagen. Ik besluit prompt geen elastiekjes
meer uit te lenen aan collega’s.

Week4: verdwaald
Maandagbegin ik aanmijn nieuwe ronde.
Het gaat langzaam,want ik kendie buurt
niet. Gelukkig is Eugène, een vliegende
postbode zonder vaste ronde, er omme
raad te geven. VanHassan krijg ik elastiek-
jes. Enkele chefs spreken Eugène aan.Hij
heeft nogdrie vakantiedagen tegoed.Hij
heeft Bpost enkelemogelijke data gege-
ven,maar nu stellen de chefs hemvoor om
meteen te stoppenmetwerken ende vol-
gendedagen thuis te blijven. Eugènewei-
gert. ‘Je zult zien, ze latenmeniet los’, fluis-
tert hij als zeweerweg zijn.
Ik sorteer zo snel ik kan.Maandag is de

drukste dag omdat dande folders vande
supermarktketenAldiwordenbezorgd. Ik
vertrek in de gietende regen, zonder kaart.
Normaal gezien heb ik die niet nodig. Als
ik aanmijn vertrekpunt begin, brengt de
volgende briefme automatisch naar de
volgende brievenbus.Maar dat geldt al-
leen als ik geen fout gemaakt hebbij het
sorteren. In dat geval ismijn draad van
Ariadne verbroken enben ik verloren.
Om 13.45 uur is het zover. Ik sta op een

rotonde en geen enkele straatnaam stemt
overeenmet de adressen opdebrieven.
Bovendien zitten de aangetekende zendin-
gendoor elkaar. Ik belHassan. ‘Blijf waar
je bent. Ik komeraan!’ Eugène is bij hem.
Samen lopen ze anderhalf uurmetme
mee omde knoop te ontwarren. In de hal
van een gebouwmet vijftig appartemen-
ten laat ik deAldi-folders in een grote sta-
pel achter. Zelfbediening. Een kerel kaffert
meuit omdat zijn tankkaart drie keer de
ronde vanBelgië heeft gedaan.Hij tiert dat
hij het er niet bij laat. En dus tier ik ook. Ik
zeg hemdat ik al van 9.30 uur oppadben
endat ik niet eens heb kunnenplassen,
laat staan een kop koffie drinken.
Terug in het sorteercentrum sluit ik

mijn ronde af. Hassanhelptme. Ahmed
komtbinnenom 16.50 uur, net voor slui-
tingstijd. Hij is gehaast, want tussen 18 en
22 uurwerkt hij nog als interim-koerier bij
UPS. Om 17.05 uur stappenwenaar buiten.
Dinsdag krijg ik van teammanagerGil-

bert de volle laag. Hij verwijtmedat ik de
Aldi-folders heb gedumpt endat ik post
ben vergeten. Hij wordt onderbrokendoor
een stem inde luidspreker, die alle post-
bodes oproept voor eenbriefing over de
nieuwe instructies. Niemandmaakt aan-
stalten om te gaan. De postbodeswillen
geen kostbare tijd verliezen. Dit keermaak
ikmijn tassen zorgvuldig klaar. Alles is
keurig in orde. Het vertrouwen is terug.
Ik ben op tijd en kenhet parcours. Ik be-
zorg overal keurig de reclame,maak een
paar omwegen en glimlachnaar demen-
sen. Ik komdeman tegenmetwie ik de vo-
rige dagdewoordenwisseling had.We ver-
ontschuldigen ons allebei.
De ronde loopt gesmeerd. Om 15.50 uur

sluit ik hemaf. ‘Jemagnog eenweek lan-
ger blijven’, zegtHassan. Ik antwoorddat
ik ermee stop.Hassan is ontgoocheld,
maar het iswelletjes geweest. De voorbije
acht dagenheb ik 80uur - zonder pauze -
gewerkt, waarvan 19 uur onbetaald. Twee
maanden later zie ik Ahmed terug, de an-
dere interim-postbode. Hij werkt nog al-
tijd in hetzelfde tempo. Enheeft nog altijd
geen vast contract op zak.

Deze reportage, waarin alle namen zijn
gewijzigd, kwam tot standmet steun van
het fonds voor de journalistiek.

Donderdag blijken
viermensen te
hebben geklaagd
overmijn werk.
Ze hebben de
post van de
buren gekregen.
Ik stapel de
fouten op.

Indehal vaneengebouwmet vijftig appartementen
laat ikdeAldi-folders in eengrote stapel achter.
Zelfbediening. Eenkerel kaffertmeuit omdat zijn
tankkaartdrie keerde rondevanBelgiëheeft gedaan.
Hij tiert dathij het erniet bij laat. Endus tier ikook.
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