
WAKE-UP 

Interview met afgevaardigde Brigitte Schepers

1) Aan welke overleg organen neem je deel en wat is je bijdrage?
Mijn naam is Brigitte Schepers. Ik werk  reeds 26 jaar bij WE. (dit jaar april zelfs 27 jaar). Begonnen als 
zaterdaghulp, parttimer, fulltimer, assistente en tenslotte store-manager. Alles gehad dus. Op dit moment is 
het niet altijd makkelijk om stm/afgevaardigde te zijn omdat ik voorlopig maar 28u werk maar ik tracht het zo 
goed mogelijk te combineren.
2) waarom is een vakbond nodig bij WE?
Ik ben indertijd bij de vakbond gegaan omdat je als je in een winkel werkt een klein beetje op een eiland zit 
en weinig contact hebt met mensen van andere winkels en indien er vragen waren je bij weinig mensen 
terecht kon. 
3) hoe ervaar jij je mandaat?
Er was vroeger ook al een vakbond met bekwame mensen maar je durfde toch niet echt contact zoeken. 
Doordat er in Limburg maar twee winkels zijn kennen alle mensen elkaar en daardoor is de
drempel om contact op te nemen en vragen te stellen lager. 
4) hoe probeer jij een syndicale meerwaarde te zijn voor je collega's? 
Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om lid te zijn van een vakbond omdat niet iedereen even mondig is 
maar hier vind je altijd een klankbord dat je met je vragen en problemen kan helpen, je staat niet alleen. Een 
luisterend oor kan soms al wonderen doen zeker nu het voor de mensen (zonder HK in België) soms niet 
echt duidelijk is waar ze met hun vragen terecht kunnen..
5) waarvoor wil jij je engageren komende jaren?
Er zitten in ons team duidelijk mensen die veel meer voor hun rekening nemen maar ik denk, hoe klein je 
bijdrage ook lijkt , al kan je maar een iemand helpen, dan is het niet voor niets geweest.



https://www.youtube.com/watch?v=qe84rZvS6ps

Zondag is altijd zondag fun-shoppingdag
 
Vroeger is er door je grootouders gestreden om zondagswerk af te schaffen! Tegenwoordig wordt het 
principe van zondag = rustdag door werkgevers, stadsbesturen en politici volledig van de tafel geveegd.
Tot 2010 waren gemeentes- en winkelsteden beperkt tot 3 winkelzondagen. In badsteden is het begrip 
"toeristische zone" reeds langer gekend, want zij openen 44 zondagen!
Sinds 2010 mogen er 6 winkelzondagen georganiseerd worden. De afgevaardigden van WE hebben dan na 
een lange strijd adhv een cao een extra betaling kunnen afdwingen voor deze 6 zondagsopeningen.
De uitzondering dmv een erkenning tot toeristische zone is ondertussen in meer en meer steden een feit. 
Wat wil dat nu precies zeggen als je stad erkend is tot? Het betekent dat je alle zondagen tussen 1/5 en 30/9 
mag open zijn, ook feestdagen. Ook vanuit verschillende stadbesturen worden mensen naar de stad gelokt 
om het geld te laten rollen, dit wordt enorm gepromoot adhv randactiviteiten.
In september 2014 is Antwerpen onder het mom van testcase ermee gestart om elke eerste zondag van de 
maand de winkel te openen en dit bovenop de solden- en eindejaarsopeningen (=15x). Na bijna 2j wordt er 
door de betrokkenen in alle stilte gezwegen over de resultaten hiervan, analyses en 
concurrentievergelijkingen blijven uit. Je vraagt je af wanneer Antwerpen in het bijzonder deze testperiode 
afrondt? In mei 2015 werd ook in Brussel het startschot gegeven voor zondag fun-shoppingdag. Uiteraard 
hebben de verschillende vakbonden hun stem laten horen. Er is niet alleen een tegenreactie gegeven in 
Brussel en Antwerpen voor de zondagen zelf, maar ook voor een betere verloning. Om het begrip "werkbaar 
werk" enigszins te beantwoorden in deze moeilijke tijden, hebben jullie afgevaardigden hard gewerkt. Lbc en 
Cne hebben een bijlage toegevoegd aan de cao ivm zondagen van 2010. Wat is de meerwaarde voor jullie:
 
° Maximum zes zondagen te werken per werknemer
° Eerst voldoende vrijwilligers vinden binnen je team of regio
° Indien nodig kan er ook met studenten gewerkt worden
° wanneer je toch méér dan 6 zondagen wil werken dan moet je de syndicale afvaardiging steeds 
verwittigen. Syndicale afvaardiging is: Ann Snoeckx, Melanie Baelde, Jorien De Meyer, Nena Dehairs 
(contactgegevens zie onderaan).

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 76 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 Jorien 

https://www.youtube.com/watch?v=qe84rZvS6ps



