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WAKE-UP 
Het eenheidsstatuut 

Nadat er begin juli 2013 een eerste compromie rond een aantal discriminaties tussen arbeiders en bedienden werd 
gesloten, zijn het parlement, de regering en de sociale partners erin geslaagd om dit compromie om te zetten naar 
wetteksten.  De befaamde carensdag (voor arbeiders) verdwijnt en de regels rond ontslagbescherming en de regeling 
bij arbeidsongeschiktheid zullen er vanaf 1/01/2014 geheel anders uitzien.  In februari 2014 zijn nog eens nieuwe 
afspraken op papier gezet ondermeer rond ontslagmotivering.  Indien je deze motivering wil krijgen, moet je ze zelf 
aangetekend vragen.

Het is zeer belangrijk om je loonbrief van december 2013 ten allen tijde te bewaren.  Tot en met 31/12/2013 blijven de 
oude opzegtermijnen gelden.  Om een correcte berekening te garanderen, is deze loonbrief noodzakelijk.  Opgelet: Dit 
is je eigen verantwoordelijkheid.  Vanaf 1/01/2014 gelden de nieuwe opzegtermijnen.  Deze worden bijgevolg opgeteld 
bij de oude opzegtermijnen.

De Wet op het Eenheidsstatuut bevat meer dan enkel nieuwe opzegtermijnen. Heb je een contract van bepaalde 
duur? Dan kan dat voortaan in de eerste helft van het contract opgezegd worden met een te presteren opzegtermijn, 
net zoals dat dat kan voor een vast contract. Is die eerste helft voorbij, dan kan een tijdelijk contract enkel door 
werkgever of werknemer beëindigd worden mits het betalen van een schadevergoeding. Bovendien is het opzeggen 
enkel mogelijk voor het eerste contract, wanneer er verschillende contracten van bepaalde duur na elkaar gegeven 
worden.

Heeft de werkgever je (vast of tijdelijk) contract opgezegd en word je ziek tijdens de opzegtermijn? Dan mag de 
werkgever voortaan het reeds betaalde gewaarborgd maandloon (loon tijdens ziekte) aftrekken van de vergoeding als 
hij zou beslissen om het contract tijdens je arbeidsongeschiktheid te verbreken.

Voor meer informatie kan je terecht bij je vakbondsafvaardiging of een plaatselijk kantoor.


Syndicale premie. 

In ons PC311 heb je elk jaar recht op een syndicale premie.  Om je syndicale premie te ontvangen, moet je lid zijn van 
een vakbond en je moet je bijdrage correct betaald hebben.  Indien je nog geen lid bent en dit wel wil worden om van 
dit voordeel te genieten, kan je je online inschrijven 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 van je vakbond verwachten voor dit lidmaatschap: Allerlei informatie, ondersteuning, rechtsbijstand, 
mensen die luisteren en voor je opkomen.
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Stress@Work 
Ook in 2014 is de crisis nog steeds de aanleiding om na te denken over kostenbesparing.  Dit vertaalt zich nog steeds 
in evenveel werk, maar met minder mankracht.  De storemanagers moeten zeer waakzaam zijn (en waakzaam blijven) 
bij het inzetten van het aantal vloeruren. Ook overuren zijn enkel mogelijk als er geen andere oplossing is; uiterste 
noodzaak dus. Collega’s die het bedrijf verlaten worden ook niet noodzakelijk vervangen. Deze en tal van andere 

maatregelen zijn nog steeds van kracht, m.a.w. de slogan is: MÉÉR MET 
MINDER! Als gevolg daarvan stellen wij – de syndicale delegatie – vast dat bijna 
onbestaande personeelsbezetting onvermijdelijk stress met zich meebrengt.  
Stress op het werk lijkt misschien een vaag begrip, maar is wel dagdagelijks 
voelbaar.  Ook in de thuissituatie kan het gevolgen hebben.  Uiteraard is er te 
weinig tijd om alle taken even goed uit te voeren, er zijn te veel taken, je komt 
amper rond met het opruimen, er is geen ruimte voor zelfstandigheid (of net 
teveel), er zijn geen opleidingen, geen doorgroeimogelijkheden, enz.

Van werken geraak je vermoeid, dat is normaal. Het gaat pas verkeerd wanneer 
grenzen overschreden worden, wanneer men overbelast wordt en onvoldoende 
kan recupereren. Hierdoor dreigt men overspannen te geraken en kan men zijn 
werk niet meer zo goed uitvoeren: dan spreekt men over werkstress. Werkstress 
heeft vele vormen, zowel lichamelijke als psychische: verhoogde bloeddruk, 
neerslachtigheid, grotere vatbaarheid voor infectieziekten, slapeloosheid, 
rugklachten, enz.  Dat ‘kost’ het bedrijf uiteraard veel geld. Niet enkel door de 
directe kost die verbonden is aan de afwezigheid door ziekte, maar ook omdat 
overspannen werknemers minder goed presteren. Het vermijden van 
overspanning of werkstress is belangrijk, maar nog onvoldoende om te kunnen 

spreken over kwaliteitsvol werk.  Een job moet ook interessant en uitdagend 
blijven, zo blijft de werknemer zicht betrokken voelen bij zijn opdrachten en kan hij voldoening putten uit het dagelijkse 
werk. Plezier beleven aan je werk zorgt ervoor dat je je sterker aan het bedrijf bindt. Positief gevolg: minder vaak 
zieken en de werknemer is minder geneigd om uit te kijken naar ander werk. WE Belgium moet dus steeds op zoek 
gaan naar mogelijkheden om gevarieerd werk te creëren met flexibele en geschikte uitdagingen zodat het werk 
blijvend kan boeien.

Kwaliteit wil zeggen dat het werk kansen biedt om kennis en vaardigheden optimaal te benutten, om zich te 
ontplooien en te groeien. In het moderne personeelsbeleid wordt daarom veel belang gehecht aan 
competentiemanagement. Tegenwoordig wil men de competenties van de werknemers verder ontwikkelen om 
bedrijfsresultaten te verbeteren. Het belang van “levenslang leren” wordt tegenwoordig door zowat iedereen erkend.  
Competenties ontwikkelen en doelmatig benutten is investeren in de toekomst: dat is de boodschap.  Daarom is het 
niet alleen belangrijk dat werknemers zich via vorming en opleiding regelmatig kunnen bijscholen, maar vooral dat zij 
door het werk zelf nieuwe dingen kunnen leren. Er zijn duidelijk drie factoren die de leermogelijkheden sterk 
afremmen: onrealistische polyvalentie, het gebrek aan ondersteuning door de werkgever en het gebrek aan 
autonomie.

Maar niet alleen de arbeidstijd, ook wat en vooral hoeveel we moeten doen, speelt een belangrijke rol. Iemand die 
steeds werk meeneemt naar huis komt niet toe aan zijn favoriete hobby’s. Iemand die overspannen thuis komt, kan 
vaak het geduld niet opbrengen om met de kinderen rustig huiswerk door te nemen, enz. De werkgever is 
verantwoordelijk om preventief op te treden, mocht je toch signalen van werkstress bij jezelf (h)erkennen dan raden wij 
je aan dit kenbaar te maken bij je vakbondsafvaardiging zodat zij he kunnen ondersteunen en naar de werkgever toe 
hiermee iets kunnen ondernemen.

Hier een link om even te ont-stressen: http://www.youtube.com/watch?v=NKBGx6-7gwQ

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 e-mail.   
Daarom graag een mailtje naar karin.van.weert@telenet.be
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