
WAKE-UP 

Interview met Ruth Verbuyst

1)Stel jezelf eens voor?

Mijn naam is Ruth en ik ben 48 jaar. Ik werk reeds 10j bij WE-
fashion, waarvan 9j als ASTM.

2) Waarom ben je afgevaardigde geworden?

Sinds dit jaar ben ik afgevaardigde geworden voor LBC en maak 
ik deel uit van de interne vakbondswerking. Mijn job bij WE-
fashion doe ik met heel veel liefde en toewijding. Maar in deze 10j 
dat ik bij WE werk zie ik enorm veel veranderen. Sommige 
veranderingen zijn goed en andere zijn minder positief. En ik wil 

me inzetten om samen de minpunten aan te pakken. 

2) Wat wil je de komende 4 jaar mee realiseren? 

Door de voortdurende onderbezetting is neemt de werkdruk toe. Het personeel moet steeds meer 
taken op zich nemen en dit alles is dagelijkse kost. Bovendien wordt er minder rekening gehouden 
met de werk-privé verhouding.  Dit vind ik heel belangrijk want je krijgt zoveel positieve energie 
terug van het personeel als je in de mate van het mogelijke rekening mee zou houden. Het 
personeel moet zich wel ervan bewust zijn dat we moeilijke retail-tijden beleven en we dus samen 
een tandje moeten bijsteken. 
Ik wil me de komende 4j inzetten om de dialoog tussen werkgever en werknemer goed te laten 
verlopen zodat we alle pijnpunten kunnen aankaarten. Met als doel dat we in de toekomst bij WE-
fashion op een aangename en respectvolle manier kunnen, blijven samenwerken. 

3) Voel je als beginnend militant goed ontvangen door de interne vakbondswerking? 

Ja, zeer goed. Ik voelde me meteen welkom. Heb via Lbc ook deelgenomen aan een onthaaldag 
en daar heb ik op een ludieke manier veel bijgeleerd. In tegenstelling tot sommige andere 
beginnende militanten heb ik afgelopen maanden dankzij mijn mentor Jorien ook veel opgestoken.
Maar het eerste mandaat is altijd een leertraject. 



4) Wat is volgens jou de meerwaarde om aangesloten te zijn bij LBC?

We hebben bij WE-fashion enkel een interne LBC (groene) werking. Daarom is aansluiten bij Lbc 
een meerwaarde, omdat als je vragen of problemen hebt die verder gaan dan het algemene dan 
kan Lbc je beter helpen. Je hebt zelfs 2x ondersteuning: de afgevaardigden zelf en het Lbc 
syndicaat. Bovendien als je aangesloten bent krijg je jaarlijks via de syndicale premie het grootste 
deel terug waardoor het je per maand slechts een paar euro's kost. 

Spelregels Contact Medewerker
In een arbeidsrelatie is een goede communicatie erg belangrijk. 
Soms heb jij behoefte om met de werkgever rond de tafel te 
gaan zitten, maar soms is het andersom. Dikwijls is dit omdat 
een van beide ergens mee zit. Het doel is dat beide partijen 
elkaar beter begrijpen en samen afspraken maken over hoe 
het naar de toekomst toe beter kan. 
We willen benadrukken dat er ook positieve gesprekken 
gevoerd worden. 
Er zijn ook spelregels zodat een gesprek niet vanuit één 
perpectief kan benaderd worden. 
Jij als werknemer kan een gesprek niet weigeren. De 
confrontatie aangaan om welke reden dan ook is niet 
gemakkelijk. 

Een "contact medewerker formulier" is een document dat vaak gebruikt wordt als weerslag van 
een gesprek.
Dit bevat 3 delen: een situatieschets, afspraken en een commentaar medewerker. 
In deel één. De situatieschets wordt genoteerd wat de aanleiding/oorzaak is voor het gesprek. 
In deel twee worden samen heldere afspraken gemaakt en opgeschreven. 
In deel drie kan je je commentaar, bezwaren of andere neerschrijven. 

Als je met de inhoud of bepaalde aspecten ervan niet akkoord bent dan raden wij je aan om in deel 
3, jouw tegen argumentatie te formuleren. 

Soms zit je hoofd vol of ben je emotioneel na zo'n gesprek en dan heb je het recht om alles nog 
eens te laten bezinken voordat je iets ondertekend. 
Als je niet akkoord met wat er op dit document genoteerd wordt, teken je niet!
De werkgever mag vragen om te ondertekenen maar mag je niet dwingen.

Stel je voor dat het gesprek niet loopt zoals je verwacht of het loopt volledig uit de hand. 
Dan zeg je dat je het gesprek wil stopzetten. Dan mag je altijd naar de syndicale afvaardiging 
bellen en wij komen je met plezier ondersteunen. 
Er zijn dan 2 mogelijkheden ofwel wordt er een nieuwe afspraak vastgelegd of ze wachten tot wij 
er zijn om daarna samen het gesprek verder te zetten. 

Tot slot, er moet aan jou spontaan een kopie aangeboden worden. Krijg je die niet, vraag er dan 
zelf naar.

Syndicale afvaardiging:
Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com 
Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@gmail.com 
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Graag nog meer info: www.weworkers.lbc-nvk.be

Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com 
Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@gmail.com 

Melanie Baelde: 0496/ 95 46 52 of melanie-baelde@hotmail.com 
Nena Dehairs: 0498/ 63 04 76 of nenadehairs@outlook.com 

Brigitte Schepers: 0486/ 11 11 59 brigitte.schepers@telenet.be 
Ruth Verbuyst: 0485/64 67 26 of ruthjev@hotmail.com 
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