
WAKE-UP 

Zondag: familiedag, sportdag, luilekkerdag!!!

Sinds vorig jaar kan je in Antwerpen elke eerste zondag van de maand 
shoppen. Het Antwerpse stadsbestuur heeft het winkelen op zondag enorm 
gepromoot. Uiteraard kan elke handelaar vrij kiezen om deel te nemen of niet, 
maar zoals altijd als iedereen meedoet kan je een gesloten deur niet 
verantwoorden naar de klant toe. 
Na een vliegende start neemt het "gezellig shoppen" gevoel af. In september 
maakt het stadsbestuur samen met de handelaars de balans op. Doel is om 
te kijken of het zinvol is om alle zondagen open te zijn of niet? Er wordt 
vermoed dat het niet zo'n vaart zal lopen. 
Ondertussen is shopingcenter K in Kortrijk ook reeds meer dan de 

gebruikelijke 6 zondagen per jaar open op vraag van het management. 
Ook Brussel (zeshoek) is erkend tot toeristisch centrum en elke eerste zondag van de maand is het 
shoppen!
Andere Vlaamse steden hebben reeds hun vraag tot erkenning als toeristisch gebied ingediend. 
De tendens is duidelijk shoppen zonder te stoppen: zondag, feestdag, s' avonds, s' nachts.......
De vakbonden hebben als tegenreactie reeds vele acties en campagnes gevoerd. 

Op zondag 4 oktober gaan we met z'n allen actie voeren in Brussel om samen te strijden voor betere 
een  verloning op zondag. Iedereen welkom op zondag 4 oktober muntplein 11u30!

Er is nog steeds geen algemene regel voor een fatsoenlijke vergoeding en/of recuperatie. Het gaat er niet 
om, of mensen willen werken of niet, maar indien men werkt of er dan iets tegenover staat? 
Het gaat erom dat werknemers steeds paraat moeten zijn voor hun werkgever. De toenemende flexibiliteit 
beperkt de quality time en de mogelijkheid een tweede job erbij te nemen.
Tegenwoordig wordt je amper 25u contract verdeeld over 5 dagen maw 4u per dag. De voortdurende 
onderbezetting zorgt er ook voor dat je regelmatig moet bijspringen in een andere winkel. Dat is eens leuk 
voor een dag, maar als het te regelmatig wordt dan heb je het gevoel een vliegende verkoper te zijn. 
Bovendien ben je vaak langer onderweg toch weten veel mensen niet dat we onze werktijd dan als volgt 
rekenen: "Een extra verplaatsing werkt als volgt: van de extra tijd die je aan verplaatsingen besteed trek je 
de dagelijkse reistijd om naar je werk te gaan af en de rest is inderdaad gewerkte tijd. Vb. 2 uur onderweg 
en anders een half uur, dan is 1,5 uur van de reistijd gewerkte tijd." 

De evolutie toont aan dat het aantal zondagsopeningen in vele steden meer dan één per maand wordt.
Bij WE wil men adhv een testperiode uitzoeken wat de meerwaarde is voor de klant en het bedrijf. Wij, het 
personeel blijft nog steeds in de kou staan. Er is buiten de regeling van 6 zondagen niets extra voorzien. 
De directie blijft halsstarrig afwachten tot men vanuit de sector verplicht wordt om tegenover alle 
zondagsprestaties er iets tegenover te zetten. 

SEPTEMBER 2015 �1



Gelukkig is onze werkgever wel bereid om adhv een bijlage van de huidige zondag bedrijfscao afspraken te 
maken over de loon en arbeidsvoorwaarden voor deze extra zondagen. 

Sociale verkiezingen/Wanted! 

Volgend jaar in mei is het weer sociale verkiezingen. Maar wat is dat nu weer? 
Het is vergelijkbaar met de echte verkiezingen, maar dan op bedrijfsniveau. Jij 
mag mee stemmen wie de nieuwe ploeg van de vakbondsafvaardiging wordt. 
Wanneer je in komende vier jaar die hierop volgen informatie, vragen of 
problemen hebt kan je ook steeds terecht bij hen terecht. Zij zijn de schakel 
tussen jou en de directie. Zij waken er voortdurend over dat alles loopt zoals het 
hoort en dat alle regels en wetten worden gerespecteerd. 

We zoeken geen Wonderwomen of Superman, maar als jij samen met ons je wil 
engageren om voor je collega's op te komen dan is dit je kans. 
Als je gemotiveerd bent om mensen te helpen met vragen en problemen op de 
werkvloer. Of wil je je mee engageren om de toekomst voor je collega's te 

sturen dan heb je er misschien als eens aan gedacht om syndicaalafgevaardigde 
te worden? 
Je taak als personeelsvertegenwoordiger is bijzonder veelzijdig. Je volgt de loon-en arbeidsvoorwaarden op, 
zorgt mee voor de veiligheid en welzijn op het werk en voor de goede toepassing van de sociale wetgeving, 
verzamelt opmerkingen en vragen van je collega's en zoekt samen met anderen oplossingen. 
Het doel is mee te zorgen voor een veiligere werkplaats, betere werkomstandigheden, meer 
vormingsmogelijkheden en meer ruimte om werk&gezin te combineren. 

Heb je nog vragen of twijfels, neem dan een kijkje op: www.wordacvkandidaat.be
Weet dat je er uiteraard nooit alleen voor staat. Vakbondswerk is immers een ploegenspel. Je kan alvast 
rekenen op de steun van LBC. 
Als we je laatste twijfels en vragen kunnen wegnemen of als je graag nog meer informatie nodig hebt, dan 
mag je altijd contact opnemen met je personeelsafvaardiging: Ann Snoeckx, Jorien De Meyer, Nena 
Dehairs, Melanie Baelde, Brigitte Schepers. En misschien maak jij samen met ons de komende 4 jaar deel 
uit van onze syndicale ploeg. 

Je afvaardiging: 
- Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@yahoo.com 
- Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com 
- Nena Dehairs: 0498/63 04 16 of nenadehairs@outlook.com 
- Melanie Baelde: 0486/95 46 52 of Melanie-baelde@hotmail.com 
- Brigitte Schepers: 0486/11 11 59 of brigitte.schepers@telenet.be 
Het zou fijn zijn om alle informatie in de toekomst persoonlijk te kunnen bezorgen via 
email. Daarom graag een mailtje naar joriendemeyer@yahoo.com 
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http://www.wordacvkandidaat.be
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