
WAKE-UP 

Elke eerste én derde zondag van maand is WE-store, Meir 54 vanaf 2017 geopend 

Lieve collega's 

Wij werken dagelijks met een enorme passie en toewijding voor onze werkgever WE-Belgium. 
We werken in de meerderheid met een flexibel systeem van 13 weken. We komen ook 
regelmatig voor amper 4u per dag, en zeer lange dagen zijn geen uitzondering. We hebben 
geen vaste vrije dag en vaak evenmin een vast contract. Daar bovenop is op vrijwillige basis op 
zondag werken een deel van onze job! Deze soepele werkindeling moeten we ook altijd 
combineren met een rijk gevuld sociaal en familiaal leven. En dat is geen vanzelfsprekendheid, 
in ruil voor ons erg flexibel arbeidsritme en werkenthousiasme krijgen we in onze sector vaak 
een loon net boven de armoedegrens! 

WE WERKEN OM TE LEVEN! 

De directie van WE-Belgium heeft beslist om vanaf januari 2017, twee zondagen per maand de 
winkel WE-store, Meir 54 te openen. Je voelt wel aan dat werken op zondag zal blijven 
toenemen. Want het voortdurende winstbejag van de aandeelhouders is veel belangrijker dan 
jouw zondags activiteiten. 



En als we dan in de toekomst allemaal 40 zondagen per jaar werken dan zal daar ook niets 
extra tegenover staan als we nu onze stem niet laten horen!  

Het is daarom dringend en noodzakelijk, dat onze werkgever van jullie een signaal krijgt als 
jullie dit niet zien zitten.  
Indien je toch bereid zou zijn om je zondagsrust op te geven, in ruil waarvoor? 
Extra verloning en/of recuperatie (200-300%) naar keuze, een vaste vrije dag en/of uurrooster 
enz...  

Laat je stem horen................praat erover, voer actie, denk en help jullie afvaardiging, want wij 
kunnen enkel met jou medewerking jouw rechten verdedigen! 

Graag nog meer info over de zondagen: 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 onbereikbaar van 28/8-10/9
Brigitte Schepers: 0486/ 11 11 59 brigitte.schepers@telenet.be 
Ruth Verbuyst: 0485/64 67 26 of ruthjev@hotmail.com onbereikbaar van 26/8-10/9

Nog even melden dat jullie ons ook kunnen bereiken op het syndicaal telefoonnummer: 0499/69 82 22
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