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C O L O F O N
NAAM
Syndicale delegatie
Van Weert Karin
Snoeckx Ann

Jorien De Meyer
Brigitte Schepers
Vanesbeck Martine

ondernemingSraad
Van Weert Karin
Snoeckx Ann

Jorien De Meyer
Dehairs Nena
Lecloux Nathalie
Vanesbeck Martine
Brondoit Virginie

cPBW
Braes Christel
Snoeckx Ann

Van Weert Karin
Caryrol Tania

LOCATIE

Hfd kantoor
men/woman 
Turnhout
Store Meir
Genk
Bxl Nieuwstr

Hfd kantoor
men/woman
Turnhout
Store Meir
Men Lier
Store Namen 
Bxl - Neu
Store Lux

Etalagiste
men/woman
Turnhout
Hfd kantoor
Men Neu

TAAL

NL/FR
NL

NL
NL
NL/FR
 

NL/FR
NL

NL
NL
FR
FR/NL
FR

NL
NL

NL/FR
FR

TEL WERK

03/821 02 53
014/42 63 42
014/42 50 24
03/233 76 61
089/35 68 84
02/217 43 01 
 

03/821 02 53
014/42 63 42
014/42 50 24
03/233 76 61
03/489 12 66
081/22 28 14
02/217 43 01
04/344 48 26 

014/42 63 42
014/42 50 24
03/821 02 53
02/223 10 94 

TEL THUIS

014/70 34 01

03/231 97 57

014/70 34 01 

03/231 97 57

014/70 34 01

GSM

0475/25 71 33
0498/53 17 36

0476/61 83 86
0486/11 11 59
0473/93 46 49

0475/25 71 33
0498/53 17 36

0476/61 83 86
0498/63 04 16
0477/71 95 70
0473/93 46 49
0498/63 65 95

0485/42 36 45
0498/53 17 36

0475/25 71 33
0474/60 04 08

EMAIL

karin.van.weert@telenet.be
maes.j@telenet.be

joriendemeyer@yahoo.com
brigitteshepers@telenet.be
martine.vanesbeck@skynet.be

karin.van.weert@telenet.be
maes.j@telenet.be

joriendemeyer@yahoo.com
noensa_theairs@hotmail.com
natalie.lecloux@gmail.com
martine.vanesbeck@skynet.be
nine_la_best@hotmail.com

christel.braes@skynet.be
maes.j@telenet.be

karin.van.weert@telenet.be
taniacay@hotmail.com

EMAIL

karin.van.weert@we.be

karin.van.weert@we.be

karin.van.weert@we.be
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VaN ECoChEqUEs 
Naar maaLtiJdChEqUEs !

ECoChEqUEs>>>
maaLtiJdChEqUEs2 7

Zoals jullie je nog wel herinneren was er 
vorig jaar de jobkorting.
Dit en volgend jaar was het de bedoeling 
om ecocheques te verspreiden, maar elk 
bedrijf mocht het voorziene budget van 
125 euro in 2009 en 250 euro in 2010 op 
zijn manier invullen.
Ook bij WE Belgium zijn wij als vakbond 
met de directie rond tafel gaan zitten en 
hebben we getracht een akkoord te slui-
ten waarvan we denken dat jullie er zeker 
kunnen achter staan:
In november 2009 ontvangt een full-timer 
voor 125 euro aan ecocheques, een part-
timer krijgt deze cheques a rato van het 
aantal contract uren. Daarna, op algeme-
ne vraag, vanaf 1 januari 2010… .

Maaltijdcheques!
Per 7 effectief gepresteerde uren, met 
uitzondering van vakantie, feestdagen en 
ziekte, krijg je, mits een anciënniteit van 
6 maanden, een maaltijdcheque van 2,50 
euro.
1,41 Euro betaalt de werkgever hiervoor, 
1,09 euro betaal je zelf. Je eigen bijdrage 
wordt op je loonfiche met je nettoloon ver-
rekend.
Maar…in de plek krijg je maaltijdcheques 
van 2,50 euro en hou je netto meer over.
’t Is misschien nog geen gigantisch hoog 
bedrag, maar in de toekomst willen we 
hier zeker op verder bouwen.

Bakker Bart, Panos & Délifrance worden 
binnenkort vermoedelijk overrompeld 
door WE-maaltijdcheques!

smakelijk & santé vanwege 
jullie syndicale partners!

sELF-sErViCE Vs 
toP sErViCE 
“The grocer might serve the baker in his shop 
but they’d be equals down the pub”
De kruidenier kon in zijn winkel de bakker bedienen, maar 
als ze samen op café zaten, waren ze mekaars gelijken.

Beeld je eens in hoe mooi het zou zijn: je rijdt naar een 
bezinestation. Daar staat een pompbediende die niet alleen 
je tank vult, maar je voorruit schoonveegt en tegelijkertijd 
wisselgeld geeft. Liefst nog zo’n struise ex-militair, recht 
uit de jaren ’50 geplukt, die in één oogopslag weet of je 
bandenspanning juist is.

In België - maar ook over de grenzen heen- floreert de self-
service-business. Bij aankoop van goederen en diensten en 
niet onbelangrijk ook dienst na verkoop, werd je vroeger 
als klant in de watten gelegd.

In de alom bekende BCC-reeks “Are you being served” 
zijn hiervan vele voorbeelden te zien. De klant werd bege-
leid door de verkoper, maar is tegenwoordig compleet aan 
zijn lot overgelaten, dankzij self-service. Op welke manier 
ook marketeers via nieuwe systemen en mogelijkheden 
de klant proberen te overtuigen van de zogenaamde snel-
heid en efficiëntie, toch verlangt een groot deel van het 
vermogend cliënteel nog steeds een optimale service. Dat 
verklaart ook het succes, zélfs in crisistijd, van winkels 
waar service op de eerste plaats komt! Het belangrijkste 
is echte service; geen self-service. Een kleine taak zou 
vervuld worden door mensen die er goed in zijn. Self-
service maakt knoeiende amateurs van ons allen. En intus-
sen groeit het selfservice-monster verder: tickets boeken, 
boeken reserveren, je belastingsaanslag berekenen, en ga 
zo maar door.

Wanneer je vandaag een supermarkt binnenwandelt, zal je 
vis, vlees, charchuterie en kaas enkel nog in voorverpak-
king vinden. Het kaasboerinnetje, de visboer of de slager 
zijn ontslagen of helpen nu met diverse winkeltaken. Bij-
gevolg hebben deze mensen geen affiniteit meer met hun 
passie voor het beroep.
Self-scan-kassa’s in de supermarkt zijn vaak heel frustre-
rend. Het begint bij het scannen van je koopwaar a.d.h.v 
een begeleidend, geaffecteerd stemgeluid.
Kortingsbonnen ingeven, erop toezien dat speciale acties 
correct genoteerd worden op het touch-screen, uitkijken 
dat gewichten en bijhorende prijzen op het ticket worden 
vermeld zoals in de winkel geafficheerd, is niet vanzelf-
sprekend. Bovendien is de voorziene inpakruimte aan jouw 
check-out kassa erg klein en er is haast bij, want er zijn nog 
vele wachtenden na jou! Kortom ergernis alom! Het aantal 
kassa’s mét kassierster is tegenwoordig beperkt dus word 
je vaak gedwongen tot self-scanning als je haastig bent.
Self-service maakt alles enorm ingewikkeld. Dit biedt 
firma’s de kans om hun gedrag te verantwoorden en elk 
menselijk contact te vermijden. Hierdoor worden gepensi-

oneerden die enkel naar de winkel komen om een praatje 
te slaan met hun favoriete verkoopster gedwongen een pot 
pickles op de grond te smijten om enige menselijke inter-
actie te ontketenen.

Ook de hele online wereld heeft de self-service business 
enorm vooruit geholpen; het aankopen van treintickets, be-
stellen van reizen en het beheren van uw bank. De bekende 
website E-bay boomt! Allerhande goederen gaan dagelijks 
onder de hamer. De concurrentie of- en online is hierdoor 
moordend!

Een mooi voorbeeld van de combinatie self-service én toch 
het gevoel hebben om begeleid te worden zijn de fitness 
keys en programma’s. In de startfase zoekt men jouw doel-
stellingen op, waarom je hebt besloten te gaan fitnessen: 
deze intensies worden vertaald naar een persoonlijk fitness-
programma dat wordt ingevoerd in een computersysteem. 
Enkel op jouw aanvraag wordt je programma bijgestuurd. 
Jij moet zelf alles bijwerken m.a.w het programma opla-
den en bevestigen, zoniet kan je enkel via een ready-made 
systeem de fitnesstoestellen gebruiken. Want net zoals de 
eerste les- opmaak programma en korte uitleg- wordt al-
les slechts vluchtig gedemonstreerd, voor al het overige: 
“trek je plan”.
 
Self-service is niet nieuw; dienstverlening aan de adel bij-
voorbeeld werd een beroep, en de dienstverlening tussen 
mensen van dezelfde stand was vanzelfsprekend. De krui-
denier kon in zijn winkel de bakker bedienen, maar als ze 
samen op café zaten waren ze elkaars gelijken.

Ook in de retailindustrie zijn er tal van winkelketens, vaak 
met uitzondering van de boetieks, die de klant enkel nog 
aan de kassa begroeten. Een vriendelijke glimlach bij het 
binnenwandelen, of een hulpvaardige attitude van de ver-
koopsters is tegenwoordig old fashion!
Neem nu een gekende Spaanse winkelketen, waarbij je je 
in een boetiek waant en waar de prijzen meer dan betaal-
baar blijven. Als de klant vraagt naar die mooie groene trui 
uit de etalage dan wordt hij of zij vluchtig verwezen naar 
de groene hoek. Vraag in die Zweedse winkelketen ook 
niet of je honderd % wollen truien kan vinden. Men weet 
het gewoon niet, vraag ook niet meer het verschil tussen 
een singlet, marcelleke of een T-shirt, ook dat is nu overbo-
dige warenkennnis. Deze tendens leidt er ook toe dat sales-
advisors niet meer in staat zijn een broek af te spelden; of 
niet weten dat ook hemdsmouwen kunnen verkort worden.
Toch zijn er winkelketens waar je goed geholpen wordt - 
én niet alleen wanneer je erom vraagt - dit is topservice!
In alle retailfirma’s verschuift de aandacht de schone 
schijn: volle rekken, mooie presentatie en wanneer alles 
tip-top is; kan men pas tijd vrij maken voor de verkoop. 
Ook daarin schuilt het gevaar van onvoldoende waren- en 
collectiekennis. De initiële interesse wordt niet langer aan-
gewakkerd en bijgewerkt. Algemene opleidingen worden 
tot een absoluut minimum herleid. Is dit de nakende teloor-
gang van de verkoopster?

so, arE yoU stiLL BEiNg sErVEd?!



Tongfilets met spinazie
Benodigdheden voor 2 personen:

3 verse tongfilets
600 gr verse spinazie
500 gr aardappelen
10 gram viskruiden

peper & zout
3 x klontje boter

nootmuskaat
volle melk

1 ei
1dl room

Selecteer de spinazie; verwijder de steeltjes. Spoel en ze 
in zout water en centrifugeer de spinazie met behulp van 

een sla zwierder.
Stoom de spinazie kort op een hoog vuur.

Schil de aardappelen en snijd in blokjes. Spoel overvloedig 
in water. Zet de aardappelen onder water en breng aan de 
kook op een hoog vuur. Kook gaar; ongeveer 20 minuten.

Neem de spinazie uit de stomer of pan (met stoomvergiet) 
en doe een beetje boter in een pan en bak kort aan op een 

zacht vuur. Op het einde room toevoegen
Paneer de tongfilets met bloem gemengd met viskruiden 

laat zachtjes bakken in een pan met boter. 3 min ene zijde; 
omdraaien en 3 min andere kant. 

Laat nog even zachtjes verder garen.
Terwijl de tongfilets bakken  en de spinazie ondertussen 

bijna klaar is. Giet je de aardappelen af; 
en maak er puree van.

Schik alles netjes op de borden en dien op

Smakelijk

GWB
Gewestelijke Belangengroep Distributie 
is een maandelijkse vergadering die re-
gionaal georganiseerd wordt en waarop 
de militanten uit verschillende onderne-
mingen binnen de distributie uitgenodigd 
worden. In deze vergadering worden zij 
op de hoogte gehouden van het reilen en 
zeilen binnen onze sector. Soms moeten 
zij over bepaalde zaken een standpunt 
innemen waarmee rekening zal worden 
gehouden in de nationale besluitvorming. 
Dit kan bijvoorbeeld gaan over het al dan 
niet goedkeuren van een sectorakkoord. 
Naast het informatieve luik krijgen de 
vakbondsafgevaardigden ook vorming en 
opleiding. Dit kan bijvoorbeeld gaan over 
tijdskrediet, arbeidsongeschiktheid of an-
dere zaken waarmee zij op de werkvloer 
geconfronteerd worden. Ook niet onbe-
langrijk is het feit dat de afgevaardigden 
onderling ervaringen kunnen uitwisselen 
en zo op de hoogte blijven van hoe het er 
in soortgelijke bedrijven aan toe gaat.

NBG
De Nationale Belangengroep Distributie is 
in feite hetzelfde als de GWB, maar dan 
nationaal georganiseerd i.p.v. regionaal. 
Hier vernemen de afgevaardigden uit de 
eerste hand hoe het in de sector loopt.
De standpunten die hier worden ingeno-
men, worden aangenomen als hét stand-
punt vanuit LBC Distributie en zijn niet 
onbelangrijk wanneer de nationaal verant-
woordelijken gaan onderhandelen met de 
werkgevers.Elke toonaangevende onder-
neming is hier vertegenwoordigd en kan 
zijn zegje doen.
Door deel te nemen aan deze vergade-
ringen, zorgen we ervoor dat ook de stem 
van de werknemers van WE Belgium ge-
hoord wordt. 6 3

WaT 
zijn 

en 
dOeN 
gWB 

en 
NBG?



1) stel jezelf eens voor en sinds wanneer ben je aange-
steld tot vertrouwenspersoon?

ik ben Karin Van Weert en heb 2 kinderen;  een zoon 
van 11 en een dochter van 13 samenwonen doe ik met 
Marc. Ook hij heeft 2 kinderen; twee zonen van 12 en 14.  
leven in de brouwerij dus met 4 tieners in huis.
Ongeveer 4 jaar geleden werd ik aangesteld tot vertrou-
wenspersoon binnen We Belgium.

2) Wat is de taak van een vertrouwenspersoon?

Mijn taak vat ik samen als “het luisterend oor”. dat is 
de hoofdtaak van een vertrouwenspersoon.  Vaak heb-
ben mensen er enkel behoefte aan om hun frustraties 
eens aan iemand kwijt te spelen, wetende dat dit “onder 
ons blijft”. Maar het stopt niet altijd hier. Mensen vra-
gen soms ook de weg: wat kan ik ondernemen, wat zijn 
mijn rechten en plichten, kan je me helpen, hoe kan iets 
opgelost worden?  het gebeurt soms dat we dan met 
de betrokken personen een afspraak maken en een ge-
sprek voeren om tot een oplossing te komen die voor 
alle partijen aanvaardbaar is.

3)  Waarom is een vertrouwenspersoon noodzakelijk?

Waar moeten de mensen anders met hun problemen 
heen als deze niet bestaat?  er zijn natuurlijk ook andere 
instanties waar ze terecht kunnen, maar een vertrou-
wenspersoon binnen de firma kent het reilen en zeilen 
van de firma, kent de mensen met wie samengewerkt 
wordt, voor deze persoon is het veel makkelijker om de 
juiste weg te vinden binnen de firma.

4) Op welke manier kan je de mensen helpen en loopt 
het altijd goed af?

de manier waarop je kan helpen, haalde ik daarnet al 
aangehaald bij de taken van een vertrouwenspersoon.  
De afloop kan je nooit voorspellen en is soms ook heel 
complex. tot hiertoe heb ik enkel positieve ervaringen 
opgedaan, na verloop van tijd nemen sommige zaken 
een andere wending dan we verwachten.

5) in hoeverre kan de anonimiteit 
gegarandeerd worden?

altijd. Wanneer ik aangesproken word “ onder 4 
ogen”, wordt deze afspraak nageleefd.  als je dit princi-
pe niet toepast, ben je de functie “vertrouwenspersoon” 
niet waard.  Wanneer er meerdere personen aan te pas 
komen om tot een oplossing te komen, is er natuurlijk 
minder anonimiteit, maar dit blijft altijd de keuze van de 
persoon in kwestie. Vertrouwelijk moet het voor betrok-
ken partijen steeds blijven.

6) Geeft de taak van vertrouwenspersoon je voldoening 
en waarom?

ik ben enorm graag vertrouwenspersoon. je leert de 
mensen op een andere, persoonlijkere manier kennen. 
daar mijn ervaringen tot hiertoe heel positief zijn en ik 
ook wel al een aantal dingen heb kunnen bereiken voor 
mensen, geeft mij dit inderdaad een zalig gevoel. ik hoop 
zo nog veel voor anderen te kunnen doen, maar aan de 
andere kant is het ook zo : hoe minder ze mij nodig heb-
ben, hoe minder frustraties er op de vloer leven.

 

veel gestelde vragen

hoeveel uren moet mijn 
contract minstens tellen?

18 uren. Opgelet er zijn echter 
enkele uitzonderingen.

syndicale premie?

Dit krijg je jaarlijks als je lid bent 
van de vakbond. Dit jaar be-
draagt de premie 135 euro.
Je moet enkel het formulier dat 
je krijgt van je werkgever waar je 
op 15 juni aan het werk bent
invullen en aan je vakbond be-
zorgen. Zo wordt lid zijn van de 
vakbond toch nog voordeliger.

eindejaarpremie?

Dit krijg je in de maand decem-
ber. Als je een heel jaar voltijds 
gewerkt hebt, is de premie gelijk 
aan je brutomaandloon van de 
maand december. Heb je min-
der gewerkt dan ligt dit lager.
Voorwaarden:
- minstens 3 maanden gewerkt 
hebben in de firma
- niet zelf je ontslag hebben ge-
geven
- niet ontslagen zijn omwille van 
dringende reden

ik werk 24 uur of minder. 
hoeveel dagen per week moet 
ik komen werken?

Dan heb je recht om je uren te 
presteren op maximum vier da-
gen per week.
Je moet hiervoor een schrifte-
lijke aanvraag doen bij je werk-
gever.
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intervieuw met 
onze vertrouwenspersoon 
Karin Van Weert


