
WAKE-UP 

Interview met afgevaardigde Ann Snoeckx

1) Waarom kan je beter bij Lbc aansluiten ipv een andere vakbond?

Ik ben al sinds 1982 aangesloten bij lbc.In de beginperiode van mijn loopbaan heeft lbc mij goed geholpen 
bij het fallisement van mijn eertse werkgever.Ik vind lbc een vakbond die eerst wil onderhandelen alvorens 
aktie te ondernemen.Dit past bij mij, ik wil ook graag eerst onderhandelen, naar oplossingen zoeken 
alvorens aktie te ondernemen.

2) Waar heb je samen met je vakbondcollega's voor gevochten afgelopen 4j?

Wij hebben vooral hard gewerkt aan ons AR,arbeidsreglement,wat nu na 10 jaar eindelijk in de eindfase 
zit.Verhoging van de maaltijdcheques is door iedereen possitief onthaald.Waken over de 
zondagopeningen,de cao 104,een cao voor oudere werknemers,zodat zij nog lang bij WE kunnen 
werken,Het CPBW waaronder welzijn op het werk eerst op mijn lijstje staat en nog zoveel meer .......

3) Is een bedrijf met een vakbond beter en waarom?

Een bedrijf met een vakbond id vooral voor de werknemer beter,de afgevaardigden kunnen toezien op juiste 
toepassingen  van alles wat te maken heeft met welzijn op het werk,de juiste vergoedingen voor gepresteerd 
werk,de juiste toepassingen van de wet,de juiste arbeidsomstandigheden  op de werkvloer,enz...



4) Wat is de meerwaarde om ook syndicaal afgevaardigde te zijn?

Als syndicaal afgevaardigde kan je kort op de bal spelen,dieper ingaan bij bepaalde problemen,meer 
afdwingen over zaken waar de werknemers recht op hebben.

5)Noem eens een voorbeeld waarin jij een lbc-lid geholpen hebt?

Wij hebben een stm geholpen die zonder enige vorm van opleiding in een filiaal werd gezet ,daardoor niet 
goed functioneerde en het volle deksel op haar neus kreeg.Wij hebben haar dan zo goed mogelijk begeleid 
en gerust gesteld ,voor de juiste opleiding gezorgd en vooral ervoor gezorgd dat ze niet onderuit ging van de 
stress.

http://youtu.be/8UND4xKF6hI

Wat te doen bij een arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een ongeval op de gebruikelijke weg van en naar het werk of een ongeval op 
de arbeidsplaats. We geven je hier enkele tips om te weten wat je moet doen bij een arbeidsongeval. 

1 meld elk ongeval, onmiddellijk aan je werkgever. De werkgever moet een ongeval binnen de 8 dagen 
aangeven bij zijn verzekering. Het is bovendien de verzekeraar, en niet de werkgever, die bepaalt of het 
ongeval een arbeidsongeval is.

2 Meld ook kleine ongevallen! Wat eerst slechts een onschuldig ongeval lijkt, kan nadien lang aanslepen of 
erger worden. En leiden tot een langdurige ongeschiktheid of grote medische kosten. Als een geneesheer 
nodig was, is de aangifte steeds verplicht. 

3 Als slachtoffer moet je drie elementen kunnen bewijzen: dat het ongeval een "plotse gebeurtenis" was, 
dat het gebeurde tijdens de uitvoering van het werk of op de weg van en naar de winkel en dat er 
"schade" (een letsel) is. 

4 Je staat sterker als je de volgende elementen van bewijs voegt bij de aangifte: namen van getuigen 
van het ongeval, of onrechtstreekse getuigen die het niet hebben zien gebeuren maar je net na de feiten 
hebben gezien of aan wie je hebt verteld, attesten van geneesheer of verzorgende,. Als men je vraagt een 
verklaring te tekenen, controleer dan vooraf of de beschrijving van de feiten correct is. 



5 Bij een arbeidsongeval heb je recht op een doorbetaling van een begrensd loon tijdens je 
arbeidsongeschiktheid. Ook alle medische kosten zijn in regel ten laste van de verzekeraar. De 
verzekeraar moet je meedelen wat je moet doen om de kosten vergoed te krijgen. 

6 Als de verzekering weigert om het AO te erkennen, moet het deze weigering schriftelijk meedelen 
aan her slachtoffer én aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

7 Loopt het mis bij de aangifte van een AO, wordt het arbeidsongeval geweigerd of gebeurt de 
uitbetaling niet zoals het hoort, meld dit dan onmiddellijk bij je leidinggevende. Indien het niet in orde komt 
dan raden wij onze leden aan om contact jullie afgevaardigden of vakbond. 

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 




