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WAKE-UP 


Het pionnenspel 
Wanneer je solliciteert dan ga je niet enkel op zoek naar de job van je leven en/of je droombedrijf, maar ook naar een 

haalbare locatie waar je thuis voelt. Enerzijds is de tijd waar we onze carrière starten 
niet langer de plaats of bedrijf waar we de pensioen gerechtigde leeftijd bekomen. 
Anderzijds willen we werken op de plaats waar we ons gelukkig voelen. Het is nu 
eenmaal eigen aan de retail dat mensen van winkel veranderen.


Bij WE zijn de meeste werknemers contractueel verbonden aan een mobiliteits clausule 
wat verplaatsingen vereenvoudigd. De werkgever kan hierdoor kiezen om mensen op 
basis van verschillende criteria te transfereren, maar kan evengoed willekeurig te werk  

gaan. Een verplaatsing is niet altijd een un-happy gebeuren, maar is evenmin altijd 
happy. Om te begrijpen waarom uitgerekend "jij" getransfereerd wordt, is het belangrijk dat de werkgever hier helder 
over communiceert. Eerlijk, zonder drogredenen en vooraf gaande roddels.


De vakbond heeft zowel in het heden als in het verleden reeds meerdere malen gehamerd om transfers op een 
humane manier te communiceren. Trop is teveel en daarom moeten huidige procedures gerespecteerd worden, maar 
er moet ook nagedacht worden over de toekomst. De directie wil samen met de vakbond zoeken om regels uit te 
werken eventueel via een cao die transfers op een menselijke manier kan laten verlopen. Excessen van transfers 
tussen amper 33 winkels in ons klein Belgenland kan niet! In het bijzonder aan het begin van een nieuw modeseizoen, 
het personeel onrustig maken kan vermeden worden. Er is vaak vooraf zoveel ruis op de lijn en ook leidinggevenden 
praten al eens hun mond voorbij waardoor discretie een vaag begrip wordt. Mensen voelen die spanningen op de 
werkvloer en gaan gespannen in verlof of komen onrustig terug. Want waar rook is, is vuur en verplaatsingen worden 
doorgevoerd. Een ander transfer fenomeen is de tijdelijke transfer al moet je het begrip " tijdelijk" soms wel héél ruim 
interpreteren. In heel veel winkels zit men momenteel op een zodanige minimum bezetting dat er meer dan eens moet 
gedepanneerd worden door een vervangend verkoopster, een astm of stm. Hoelang moeten er nog her en der 
brandjes geblust worden? Zomer 2014 illustreerde ook dat de nood aan studenten, die men zelden mocht aanwerven, 
de druk op het personeel nog extra verhoogde. Zelfs ook ten koste van onze vaste weekendhulpen die nu vaak elders 
vakantiewerk moesten zoeken. Bijgevolg moesten winkels onderling elkaar uit de nood helpen. Ook dit soort van dag 
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en week transfers mag niet uit de hand lopen. Mensen vinden het vaak niet erg om eens te gaan meehelpen in een 
ander filiaal, maar je wekelijks afvragen waar je nu weer naartoe moet wekt ook wrevel. 


De directie verdedigd zich door steeds aan te halen dat men moet waakzaam zijn en blijven op de personeelskosten 
en men daarvoor verplaatsingen doorvoert op basis van 3 belangrijke criteria:  budgeturen, kwaliteit en teammix. Vaak 
wordt hierbij wel uit het oog verloren dat mensen hun dagelijkse organisatie onderuit wordt gehaald en bijvoorbeeld 
langere woon/werk afstanden moeten afleggen. Het heeft een grote impact op je relatie, je gezins- en sociale leven.


Wanneer je zelf met een transfer wordt geconfronteerd is het belangrijk dat je samen met de Dm duidelijke afspraken 
op papier zet. Als een gesprek tussen jou en je meerdere uit de hand dreigt te lopen, weet dan dat je recht hebt op 
vakbondsondersteuning. Je moet voor jezelf bekijken en misschien ervaren of er voor jou een meerwaarde is? Indien 
je ondersteuning nodig hebt of er nog vragen onbeantwoord blijven, weet dat de vakbondsafgevaardigden je graag 
helpen (info contacten in deze nieuwsbrief onderaan)





Raise your voice! 
“Het is altijd hetzelfde met de jeugd van tegenwoordig,” een uitspraak die jongeren 
de oren uitkomt. Jongeren zijn lui, luid, rotverwend, chronische fuifbeesten, 
onverantwoordelijk en zo gaat de lijst maar door. Die clichés kloppen (meestal) niet. 
In de realiteit willen jongeren een toekomst opbouwen en zijn ze niet bang om de 
handen uit de mouwen te steken.


Maar veel jongeren leven in onzekerheid. We weten niet of we dezelfde kansen 
zullen krijgen als de vorige generaties. Wij hebben toch ook recht op een mooie toekomst? Jongeren worden 
geconfronteerd met een hoge werkloosheidsgraad, beperkte werkloosheidsuitkeringen, de kosten van de vergrijzing, 
interimwerk, mini-jobs, enzovoort. Klinkt niet echt als muziek in de oren. Wat een geluk dat er nog vakbonden zijn!


Interimmers krijgen geen vast contract. Onder bepaalde voorwaarden mogen bedrijven een beroep doen op 
uitzendkrachten. Maar in de praktijk merkt men dat die regelingen omwille van economische redenen misbruikt 
worden. Er zijn mensen die jaren bij ons aan het werk zijn maar via allerlei achterpoortjes nog geen vast contract 
hebben gekregen. Zij zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige werknemers maar krijgen niet waar ze recht op 
hebben, ze hebben geen zekerheid.


Ook de toenemende werkdruk is iets dat leeft onder de jongeren. We zien duidelijk een evolutie in de manier waarop 
arbeid georganiseerd wordt. Het menselijke moet meer en meer wijken voor het economische. We moeten steeds 
beschikbaar zijn, handelingen worden getimed en we moeten meer doen in minder tijd. Time is money. De druk wordt 
verhoogd en het werk wordt zwaarder.  Targets leggen bewust de lat té hoog, dit is niet alleen zwaar maar ook 
gevaarlijk voor werknemers die dreigen te bezwijken onder de druk.


Het is belangrijk dat de LBC-NVK veel aandacht besteedt aan die kwesties. Onze voorgangers hebben gestreden voor 
de huidige arbeidsvoorwaarden. Het is jammer dat die voorwaarden nu onder vuur liggen. Jongeren moeten opstaan 
en hun verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties durven nemen. Om iedereen de kans te geven zijn 
stem te laten horen, worden de krachten gebundeld adhv eenjongerenenquête (zie link), je kan er bovendien 
verschillende cadeaupassen mee winnen voor Wijnegem shopingcenter.


Link:  http://goo.gl/AP27xr 
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Je afvaardiging: 
- Karin van Weert: 0475/25 71 33 of Karin.van.weert@telenet.be

- Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@yahoo.com

- Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of maes.j@telenet.be

- Dehairs Nena: 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 karin.van.weert@telenet.be

!3V.U. Lieveke NorgaNummer 3 november 2014 jaargang 1.  


