
WAKE-UP 

Interview met afgevaardigde 
Jorien De Meyer

1) Hoe bewaar jij de balans tussen winkel en vakbondswerk?
Uiteraard is dit evenwicht steeds moeilijk, maar in tegenstelling tot andere retailspelers staat WE-Belgium er 
positief en ruimdenkend tegenover. WE beseft het belang van een goede vakbondswerking. 
Regelmatig in de winkel zijn is belangrijk omdat je zo ook op de hoogte blijft van wat er leeft, bovendien geef 
je mensen de kans om je aan te spreken of vragen te stellen.
Maar in mijn ervaring valt of staat alles met een transparante communicatie met je stm en je Dm. Loyaliteit 
tov het bedrijf staat voorop, werken is daarbij steeds een verhaal van geven en nemen. En dat kan je enkel 
bereiken door een goede verstandhouding met je leidinggevenden. 

2) Vertel eens wat je voor een Lbc-lid individueel hebt bereikt?
2 jaar geleden werd ik op een avond eind augustus 2014 opgebeld door een collega. Zij had net de 
boodschap gekregen dat ze verplaatst werd naar een andere winkel. Alles was min of meer verlopen zoals 
het hoort, maar zij had het er heel moeilijk mee omdat dit reeds de 7de keer was tijdens haar WE loopbaan. 
Ook de afstand van en naar het werk viel op het randje binnen de voorgeschreven tijdslimiet van 3u. En in 



een leidinggevende functie kan ze het niet maken om mensen, in het bijzonder in de winter, voor een 
gesloten deur te laten staan!
Ik heb haar geholpen om adhv een schrijven aan de directie duidelijk te maken dat dit geen verstandige 
beslissing was en dat een andere oplossing altijd mogelijk is. Daarna heb ik bij toeval ook de kans gekregen 
om de directie hier mondeling over aan te spreken. Resultaat, deze dame mocht in haar winkel blijven en het 
probleem werd anders opgelost. 

3) Hoe communiceren jullie met de collega's in een gespreid tewerkstellingsgegeven?
Het is steeds heel moeilijk om alle informatie te verspreiden met name folders, affiches, enz..
Maar als je als Lbc-lid graag over een bepaald onderwerp een info folder wil dan sturen wij dit met plezier 
naar jou.
Algemene communicatie doen we op 2 verschillende manieren, enerzijds via de Wake-up nieuwsbrief die 
wordt verspreid in alle winkels en anderzijds via onze ondernemingswebsite.
Je vind op www.weworkers.lbc-nvk.be
-   nieuws ivm recente gebeurtenissen
- info over veiligheid en preventie op de werkvloer
- antwoorden op veel gestelde vragen (suggesties altijd welkom)
- Enquêtes
- Filmpjes & tekeningen 
- Algemene info en zoveel meer.......

4) Waarom ben je syndicaal afgevaardigde geworden?
In 2008 ben ik door de vakbondswerking van WE gevraagd of ik interesse had om me te kandideren. Ik heb 
daar lang over nagedacht omdat het een serieus engagement is dat je opneemt tov je 
collega's. Omdat ik reeds zelf serieuze problemen heb gehad besefte ik ook het belang van een goede 
vakbondswerking. Ik vergelijk het als een brandverzekering, die verplicht is, als je nooit brand hebt gehad 
dan vraag je je af waarom je al die jaren betaald hebt. Hetzelfde is zo met een vakbond als je nooit 
problemen met je werkgever hebt gehad dan ontgaat je het nut van een vakbond. Ondertussen moeten we 
allemaal langer werken en blijven we ook niet levenslang bij dezelfde werkgever waardoor de kans op 
conflicten (vragen/info) groter wordt. Vanuit een positieve bril bekeken kan je bij een vakbond ook steeds 
terecht voor: loopbaanbegeleiding, salaris vragen, ledeninformatie, vakbondspremie, werkeloosheidsdossier, 
hulp bij het invullen van je belastingen, gratis rechtsbijstand e.a.

5) welke verschillende vakbondsactiviteiten doe jij en waarom is dat nuttig?
Dit is mijn 2 de mandaat (=8j), weldra hoop ik aan mijn derde te kunnen beginnen. 
Ik neem deel aan de: Gwb, Nbg, bestuurlijke raad, OR en Cpbw e.a.
Natuurlijk zijn deze belangengroepen en raden belangrijk omdat, je je stem als afgevaardigde van je bedrijf 
kan laten mee wegen. Je stem voor de distributie telt mee in bijvoorbeeld inhoudelijke beslissingen voor 
sectorakoorden. Op die manier verdedig je ook de belangen van je collega's. 
Daarnaast wordt je in deze gezamelijke overlegorganen ook geïnformeerd over de laatste veranderingen 
voor jouw sector (distributie/pc311). 
Vorig jaar is onverwacht de taak als secretaris van de OR op mijn schouders terecht gekomen. Een 
veeleisende taak die ik met veel toewijding probeer te doen. Uiteraard proberen we steeds opnieuw jullie 
vragen en belangen te verdedigen hoe moeilijk dat soms ook is.
En denk eraan, het is steeds dankzij jullie input dat we onze vakbondswerking levendig en actueel houden. 

. 



- Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of jorien.de.meyer@we.be - 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 

LBC-NVK/ACV VOERT ACTIE: 
NOG FLEXIBELER WERKEN IS NIET MODERN!

Onder het motto ‘De eindmeet is voltijds’ voerde 
LBC-NVK / ACV actie bij Minister Peeters.
De regering heeft immers plannen klaar voor 
deeltijdwerk met nóg méér onregelmatige 
uren, nóg méér stress op en naast het werk, 
en met nóg minder inkomenszekerheid. 

LBC-NVK en ACV gaan voluit voor een véél 
modernere versie van werkbaar werk voor 
deeltijdwerkers! 

FLEXIBILITEIT OP MENSENMAAT!

LBC-NVK EN ACV GAAN VOOR:

een MODERNE kijk op ‘DEELTIJDS’ waarbij de mens centraal staat:
• Uurroosters dienen overal en voor iedereen goed op voorhand gekend te zijn
• Contracttijd en ‘beschikbare tijd’ (= de ruimte binnen de week waarin 
 een deeltijdwerker kan worden ingepland) moeten beter worden afgestemd
• Ieder personeelslid moet de uurroosters van alle collega’s op de afdeling kunnen zien 
 zonder extra kosten voor het personeel
• Uurroosterwijzigingen moeten CORRECT worden bijgehouden zodat fouten achteraf 
 nog kunnen worden rechtgezet
• Alle uurroosterwijzigingen en mééruren moeten correct worden geregistreerd en betaald.

het RECHT op VOLTIJDS WERKEN met een VAST CONTRACT !
• Deeltijdwerkers die meer uren vragen moeten deze ook bij voorrang kunnen krijgen. 
 Ondanks alle inspanningen blijft deze regel nog te veel dode letter.
• Iedere werknemer moet het recht hebben om een contract van onbepaalde duur te krijgen. 
 Dit is de beste garantie op meer job- en inkomenszekerheid

een FATSOENLIJK INKOMEN!
• Deeltijdsen hebben recht op een deftig inkomen. 
 Als ze werken, maar ook wanneer ze niet (meer)  werken.
• Het kan niet de bedoeling zijn onvrijwillig deeltijdsen af te straffen door te snijden in 
 de inkomensgarantie-uitkering. 
• Het kan niet de bedoeling zijn dat deeltijdsen door hun gedwongen deeltijdwerk 
 straks minder pensioen krijgen.  

De loonkloof wordt zo nog groter, omdat vooral vrouwelijke werknemers in deeltijdse contracten gedwongen worden.

WE WERKEN OM TE LEVEN, EN NIET ANDERSOM!

Te veel deeltijdsen zijn vandaag al hyperflexibel, want werken  
in een variabel uurrooster en zijn daardoor week in week uit 
inzetbaar van maandagochtend 6 uur tot zaterdagavond 
20u. Veelal kennen ze hun uurrooster amper 5 dagen vooraf 
terwijl ze zo toch iedere week méér dan 85 uur beschikbaar 
zijn. De variabiliteit in hun uurrooster maakt het zelfs onmo-
gelijk om een tweede job te vinden. En het recht om meer 
uren te verkrijgen blijft vaak dode letter. 

Het nieuwe voorstel maakt deze deeltijdsen nog méér tot 
speelbal van de willekeur van werkgevers! Straks hoeven 
de uurroosters niet meer in het arbeidsreglement te staan; 
uurroosters zullen tot 1 dag vooraf kunnen bekend gemaakt 
worden. Als je arbeidstijd elektronisch wordt geregistreerd 
moeten zelfs de aanpassingen in het uurrooster niet meer 
worden bijgehouden. En het uurrooster moet niet meer 
worden geafficheerd. Het mag ook op een andere manier 
worden bekendgemaakt.
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