
WAKE-UP 

Ik zie de vakantie! 

 

Interview met Nena Dehairs

1) Wat is jouw vakbondsmotivatie?
Ik vind het interessant om als eerste van alles op de hoogte te zijn, en vind het 
fijn om iets voor de collega's te kunnen betekenen, bijvoorbeeld door hun meer 
informatie te geven over het loon waar ze recht op hebben, bepaalde 
procedures. Persoonlijk vind ik de combinatie tussen vakbondswerk en zelf op 
de vloer staan ideaal, dit zorgt ook voor wat afwisseling.



2) Wat zou je willen realiseren tijdens je volgende mandaat?
Samen met de andere werkgeversafgevaardigden ervoor zorgen voor transparantie tussen de directie en het 
personeel. Verder ijveren voor het welzijn van het personeel, na de eerste verhoging van de 
maaltijdcheques, eventueel een tweede verhoging, betere afspraken voor zwangere vrouwen, een lange 
termijnvisie van WE voor 50plussers,...
 
3)In welke mate vind je ondersteuning van je collega's op de werkvloer?
Op de werkvloer voel ik me erg gesteund door mijn collega's. Deze zijn altijd benieuwd naar de verslagen 
van de ondernemingsraad. Als storemanager is het natuurlijk iets makkelijker om mezelf in te plannen voor 
interzetels, ondernemingsraden of onverwachte syndicale delegaties dan een personeelslid dat geen 
uurroosters maakt.

4)Wat vind je belangrijk om voor te ijveren?
Het welzijn op het werk vind ik belangrijk, dat de werknemers bij WE zich gesteund voelen door de vakbond 
en dat deze krijgen waar ze recht op hebben en meer.

 5)Welke grote vakbondsmanifestaties ondersteun je, en op welke manier?
Ik heb zelf nog aan geen enkele vakbondsmanifestatie deelgenomen maar volg deze wel op de voet, via de 
media. Zelf probeer ik me meer te concentreren op bedrijfsniveau, maar veel van deze manifestaties gaan 
ons allen aan, zoals steeds langer werken, meer zondagen openen , ...daar ben ik natuurlijk ook geen 
voorstander van.

 
Jeugdvakantie
Je hebt  je eerste job gevonden. Fantastisch! Alleen vraag je je af of je tijdens het eerste jaar van je baan wel 
betaalde vakantie zal hebben? En hoelang? We zetten de belangrijkste regels op een rijtje.

Algemene vakantieregeling
Normaal gezien hangt het recht op betaalde vakantie af van hoeveel je het jaar ervoor werkte. Heb je het 
hele jaar gewerkt, dan heb je het jaar daarna recht op 4 weken betaalde vakantie. 

Vakantieregeling voor pas afgestudeerden
Als je nog maar pas aan de slag bent, heb je in principe geen recht op betaalde vakantie omdat je het jaar 
ervoor nog niet (veel) hebt gewerkt. Om hier een mouw aan te passen, bestaat er een speciale regeling: de 
jeugdvakantie.

Regel: ben je jonger dan 25 en heb je in het jaar dat je afstudeerde minstens 1 maand gewerkt? Dan heb je 
het jaar daarop recht op jeugdvakantie.
Je krijgt een aantal jeugdvakantiedagen zodat je toch 4 weken betaalde vakantie hebt (zoals de mensen die 
wel het hele jaar werkten).
Deze jeugdvakantiedagen worden betaald door RVA.

Aanvraag: wil je je jeugdvakantie krijgen, dan moet je dit aanvragen bij RVA.
Wanneer? Je dient je aanvraag in na de eerste keer dat je gebruik maakte van je jeugdvakantie.
Bijvoorbeeld: je hebt recht op drie weken jeugdvakantie en neemt deze vakantie op in april (een week) en 
augustus (2 weken). Dan dien je je aanvraag in na je vakantie in april. Voor je vakantie in augustus moet je 
geen aanvraag meer doen.
We raden je sterk aan om vóór de opname van je erste Jeugdvakantie bij je vakbond langs te gaan dan 
helpen zij je verder met je aanvraag bij de RVA. 



De vakantie komt eraan!

Vakantiegeld: enkel en dubbel
Het vakantiegeld werd wettelijk geregeld voor alle bedienden ongeacht de sector van tewerkstelling. Het 
wordt rechtstreeks door de werkgever aan de bediende betaald. Wie vorig kalenderjaar een volledig jaar 
werkte, zal dit jaar recht hebben op enkel en dubbel vakantiegeld. 
Het enkel vakantiegeld is het loon dat doorbetaald wordt als je vakantie neemt. 
Het dubbel vakantiegeld wordt door de werkgever betaald in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt. 
Het bedrag stemt overeen met 92% van je brutomaandwedde. 
Heb je vragen bij je betaling van je vakantiegeld, maak gerust een afspraak bij je plaatselijk 
vakbondskantoor. Wij rekenen het graag voor je na. 
Vraag gratis het ACV-vakantieboekje aan via www.acv-online.be. 

Vakantie opname:
Je hebt recht op drie opeenvolgende weken jaarlijks verlof als je hierom vraagt. We horen jullie al denken, in 
ons winkeltje lukt dit niet want anders staat mijn collega vaak alleen. Of we komen in de problemen met de 
open en sluit. Een oplossing zoeken met ander stores is onmogelijk want iedereen draait in het verlof met 
een minimale bezetting. 
Wij, jullie afgevaardigden hebben dit probleem vorig jaar op de ondernemingsraad aangekaart (cfr Verslag 
OR mei 2015), want 3 weken is een recht (cfr pc311)!
De directie zegt wie wil mag 3 weken na elkaar opnemen. Indien nodig mogen er studenten ingezet worden. 
Onze bekommernis was dat zij geen kassa mogen doen. Daarop zegt de directie dat als de STM voldoende 
vertrouwen heeft in de student hij/zij wel kassa mag doen. 

Syndicale premie
In ons pc311 heb je als lid, elk jaar recht op een syndicale premie. Om je premie te ontvangen, moet je lid 
zijn van een vakbond en je moet je bijdrage correct betaald hebben. Als je nog geen lid bent en dit wel wil 
worden om van dit voordeel te kunnen genieten, kan je je online inschrijven (www.//lbc-nvk.acv-online.be) of 
bij je vakbondsafvaardiging. 

Wie zich lid maakt van LBC krijgt jaarlijks €135 terug van de betaalde bijdrage. Zo kost je 
vakbondslidmaatschap je eigenlijk maar enkele euro's per maand. Je krijgt hiervoor van je werkgever een 
attest bij je loonfiche van mei. Dit ingevulde attest mag je binnenbrengen bij je lokaal vakbondskantoor of 
bezorgen aan je vakbondsafvaardiging. 
Wat mag je verwachten voor dit lidmaatschap: ° informatie, ° ondersteuning, °rechtsbijstand indiennodig, 
°loopbaanbegeleiding, °loon check-up, °een ledenblad "Ons recht", °een luisterend oor.

Jouw afvaardiging: 
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

Graag nog meer info over jouw werk, ga naar: www.weworkers@lbc-nvk.be
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