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Beste collega's, wij wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar met veel arbeidsvreugde en 
geluk! Afgelopen jaar hebben wij ons opnieuw enorm ingezet om wat er bij jullie mbt het werk leeft 
te verdedigen. Net zoals vorig jaar brengen we jullie op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen 
op arbeidsvlak. Daarnaast geven we hieronder een jaaroverzicht met wat er op ons in 2016  is 
afgekomen en welke projecten we hebben gerealiseerd:

Wat verandert er op 1 januari 2017?

Studentenwerk
De studentenarbeid wordt vanaf heden versoepeld. Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 
475 uren werken ipv voorheen 50 dagen. Sinds 2016 mag een student kiezen of hij/zij werkt onder 
het studentenstatuut of als gelegenheidsarbeider. 
Dat geeft als voordeel dat als je drie uur ingezet wordt je geen volledige dag kwijt bent, maar 
slechts drie uur van de teller wordt afgetrokken. De tellerstand kan je van nu zelf opvolgen via 
Student@work 

Tijdskrediet 
Wat is tijdskrediet? Als werknemer kan je krediet opnemen om je beroepsloopbaan te 
onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Met als doel om een evenwichtige 
balans tussen arbeid en gezin te bekomen.
Het tijdskrediet stelsel is herwerkt en verwacht wordt dat het vanaf 1/4/2017 zal ingaan.
De belangrijkste wijziging is dat het tijdskrediet zonder motief afgeschaft wordt. Even wat krediet 
opnemen voor een avontuurlijke reis of bouw- en verbouwingsprojecten kan niet meer. 
Het tijdskrediet mét zorgmotief daarentegen wordt uitgebreid tot 51 maanden. Dat kan 
bijvoorbeeld om voor een kind tot 18 jaar te zorgen, voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar, 
voor een zwaar ziek familielid, of voor palliatieve zorgen. 
Landingsbanen blijven bestaan. Dat is een vorm van tijdskrediet waarbij de werknemer op het 
einde van zijn minder begint te werken. Dit kan vanaf 55j met een loopbaan van minimaal 35j. Ook 
tijdskrediet om een opleiding te volgen, blijft bestaan maar beperkt tot 36 maanden.
Ook wettelijk samenwonenden kunnen binnenkort tijdskrediet opnemen om te zorgen voor een 
ziek familielid tot de eerste graad van je partner. 



Ouderschapverlof (thematisch verlof) zal weldra ook in 1/10 kunnen worden opgenomen. Dit 
verlof is er voor de opvoeding van kinderen tot 12j. Het omvat 4 maanden in volledige 
onderbreking, of het equivalent in deeltijdse onderbreking (= 40m in 1/10e)
 
Opgelet de nieuwe regelgeving gaat pas in (verwachting) vanaf 1 april 2017. Heb je alvast graag 
meer info, neem dan een kijkje op www.tijdkrediet.be

Re-ïntegratietrajecten voor langdurig zieken
Nog net voor het jaareinde (dec 2016) is het nieuwe Re-ïntegratiebeleid voor langdurig zieken van 
kracht. Het doel van de nieuwe wet (KB: 1/12/2016) is om een werkhervatting te bevorderen. 
Er moet worden geprobeerd om het werk te behouden en te hervatten ook al is men al een tijd 
ziek. De belangrijkste wijziging is, dat alle partijen: de arbeidsgeneesheer ism preventieadviseur, 
de behandelend geneesheer, de geneesheer van de mutualiteit, de werknemer én werkgever na 
4m arbeidsongeschiktheid een opstart van een re-ïntegratie kunnen indienen. 
Er zal worden onderzocht of je je job al dan niet tijdelijk kan hernemen of er en eventueel tijdelijk of 
definitief ander werk of aangepast werk mogelijk is? Indien er geen re-ïntegratietraject wordt 
aangeboden moet een werkgever motiveren waarom. Opgelet, als je een voorstel weigert moet 
ook jij argumenteren waarom?
Kortom vanuit verschillende invalshoeken en spelers kan een re-ïntegratie worden opgestart en 
geëvalueerd. Met als doel je werk te behouden rekening houdend met jou persoonlijke 
mogelijkheden.
Een geslaagde reïntegratie in samenspraak met de werkgever is vooral gebaseerd op een 
individuele aanpak die rekening houdt met de persoonlijke talenten en behoeftes. Het takenpakket 
is misschien wel conform, maar aanpassingen uiten zich ook in de verdeling van het 
arbeidsregime. Denk maar aan bijvoorbeeld aan korte dagen, minder dagen, afwisseling in dagen. 
Opgelet, als alle opties om een reïntegratie te doen slagen zijn overwogen, maar de 
werkhervatting onmogelijk is, dan kan de werkgever overgaan tot ontslag wegens "medische 
overmacht". 
Heb je graag meer informatie rond dit thema, neem dan een kijkje op: www.teruginhetzadel.be

http://www.tijdkrediet.be


Een jaar is weer voorbij en het was opnieuw een bewogen jaar. Er zijn vele veranderingen zicht- 
en voelbaar en de toon werd reeds in het begin van 2016 gezet.
Sinds juni hebben we ook een vast management team die hun pijlen richt op de uitbouw van de 
Connect waarden en Store-Stars en dit concept wordt nu reeds in 6 filialen getest (Focus winkels) 
en ook dat brengt de nodige onrust met zich mee. 

Wij, jullie Lbc en Cne (franstalige vleugel) afgevaardigden stellen op elk overleg de nodige vragen 
over de zaken waarmee jullie dagelijks geconfronteerd worden. Ook in 2017 hebben wij jullie 
feedback en vertrouwen nodig zodat we jullie rechten kunnen blijven verdedigen. 

Hieronder even in een notendop een overzicht van de gebeurtenissen en realisaties die er ook 
dankzij jullie zijn gekomen. 

2016, een jaar in beweging:

- januari: Begin 2016 werd ons de Code of Ethics gepresenteerd. Dit is een log document dat 
naar onze mening wat taalgebruik en inhoud betreft niet afgestemd is op de retail-brache. Na lange 
en vele discussies met de directie zal het document herwerkt worden voordat het gebruikt wordt. 
Deze nieuwe versie zal in 2017 gepresenteerd worden.
Daarnaast gingen de sectorale akkoorden van kracht zoals: verhoging van de maaltijdcheques 
(van 2,50 naar 4 euro), opname recuperatie gedurende 1j na prestatie en verhoging aantal vrije 
weekends (8x) vanaf 5 medewerkers in het filiaal voor iedereen (cfr Wake-Up jan 2016). 

- februari: In 2016 waren er meer preventie eenheden en was de werkgever dankzij een nieuw 
KB verplicht om deze te besteden aan iets zinvol ivm veiligheid en preventie op het werk. In 
overleg met de directie is er gekozen om deze te investeren in brand en EHBO initiaties en 
opleidingen. Elke winkel mag 1 persoon (met minimaal een 20u contract) laten deelnemen. Wij 
raden jullie sterk aan om op deze uitnodiging in te gaan en een vaste, trouwe collega te laten 
deelnemen.

- maart: Sinds november 2015 wordt heel Europa en ook ons land geconfronteerd met 
terroristische aanslagen. Op 22 maart 2016 werd ook België zwaar getroffen door aanslagen in 
Zaventem en Maalbeek. Als je in een winkel werkt zoals wij, werk je op een publieke locatie en dan 
stelt zich de vraag hoe ga je om met terreur, overval en angstsituaties? Hieruit vloeide een Terror-



procedure voort. Deze is nu in iedere winkel beschikbaar met als doel te weten hoe je omgaat 
met terreur en overvallen? 

- mei: In mei waren er de sociale verkiezingen: hier kies je als werknemer wie jouw belangen 
in het bedrijf verdedigd bij vragen en moeilijkheden. Omdat er bij WE-Belgium enkel groene 
kandidaten waren (Lbc/Cne) hebben we de verkiezingen in overleg met de directie vroegtijdig 
stopgezet. Voor Lbc versterkt Ruth Verbuyst onze werking.  

-juni: De ASTM test wordt afgeschaft en op basis van de dagelijkse inzet en prestatie wordt 
door de STM bepaald of je voldoet om de functie op te nemen (cfr OR verslag 23/6/2016).

- augustus: Op de OR van 25 augustus heeft de directie de intentie geuit om vanaf 2017 voor de 
Meir-store meer zondagen te openen. Sindsdien vragen wij ons af hoe men dit wil realiseren? Wij 
zijn dan ook vragende partij voor een constructief plan. In week (wk 51) zou de directie een 
voorstel op tafel leggen. De collega's van de Meir-store hebben er volmondig voor gekozen om op 
vrijwillige basis maximaal 6 zondagen per jaar te werken.

- september: Wanneer er in het verleden winkels sloten, zoals bv St-Niklaas Stationstraat, 
Brugge- en Gent Women kon het vooral op commercieel vlak stukken beter aangepakt worden. 
Maar ook op sociaal vlak waren er verbeteringen mogelijk. Daarom zijn we na lang onderhandelen 
erin geslaagd om een raamakkoord voor sluitingen uit te werken met de directie. Dit akkoord 
zorgt ervoor dat de afspraken nageleefd moeten worden.

- december: Er is in het JAP (jaar actieplan 2017) ivm veiligheid en preventie een psycho-
sociale risico analyse opgenomen. Dat is een methode waarmee simpel gezegd de tevreden- 
of ontevredenheid van de werknemers kan gemeten worden. Met een anonieme online vragenlijst 
zullen de plus- en minpunten van het bedrijf duidelijk worden. Daarmee moet de werkgever dan 
aan de slag om dingen te verbeteren zodat wij ons beter voelen op de werkvloer. 

Natuurlijk, zetten wij ook sterk in op 2017 want er liggen nog vele projecten op stapel (cfr zie 
actielijsten OR verslagen). Enkele van deze werkpunten zijn: cao 90 (bonus), motiverende 
vervangingspremie, functieomschrijvingen, onthaaldagen voor nieuwe medewerkers e.a

JOUW JOB, ONS WERK

www.weworkers.lbc-nvk.be
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 

Syndicaal telefoonnummer: 0499/69 82 22
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