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C O L O F O N
NAAM
Syndicale delegatie
Van Weert Karin
Snoeckx Ann

Jorien De Meyer
Brigitte Schepers
Vanesbeck Martine

ondernemingSraad
Van Weert Karin
Snoeckx Ann

Jorien De Meyer
Dehairs Nena
Lecloux Nathalie
Vanesbeck Martine
Brondoit Virginie

cPBW
Braes Christel
Snoeckx Ann

Van Weert Karin
Caryrol Tania

LOCATIE

Hfd kantoor
men/woman 
Turnhout
Store Meir
Genk
Bxl Nieuwstr

Hfd kantoor
men/woman
Turnhout
Store Meir
Men Lier
Store Namen 
Bxl - Neu
Store Lux

Etalagiste
men/woman
Turnhout
Hfd kantoor
Men Neu

TAAL

NL/FR
NL

NL
NL
NL/FR
 

NL/FR
NL

NL
NL
FR
FR/NL
FR

NL
NL

NL/FR
FR

TEL WERK

03/821 02 53
014/42 63 42
014/42 50 24
03/233 76 61
089/35 68 84
02/217 43 01 
 

03/821 02 53
014/42 63 42
014/42 50 24
03/233 76 61
03/489 12 66
081/22 28 14
02/217 43 01
04/344 48 26 

014/42 63 42
014/42 50 24
03/821 02 53
02/223 10 94 

TEL THUIS

014/70 34 01

03/231 97 57

014/70 34 01 

03/231 97 57

014/70 34 01

GSM

0475/25 71 33
0498/53 17 36

0476/61 83 86
0486/11 11 59
0473/93 46 49

0475/25 71 33
0498/53 17 36

0476/61 83 86
0498/63 04 16
0477/71 95 70
0473/93 46 49
0498/63 65 95

0485/42 36 45
0498/53 17 36

0475/25 71 33
0474/60 04 08

EMAIL

karin.van.weert@telenet.be
maes.j@telenet.be

joriendemeyer@yahoo.com
brigitteshepers@telenet.be
martine.vanesbeck@skynet.be

karin.van.weert@telenet.be
maes.j@telenet.be

joriendemeyer@yahoo.com
noensa_theairs@hotmail.com
natalie.lecloux@gmail.com
martine.vanesbeck@skynet.be
nine_la_best@hotmail.com

christel.braes@skynet.be
maes.j@telenet.be

karin.van.weert@telenet.be
taniacay@hotmail.com

EMAIL

karin.van.weert@we.be

karin.van.weert@we.be

karin.van.weert@we.be
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1 - Waarom heb je je geëngageerd voor de vakbond?
De LBC-vakbondsafgevaardigden hebben bij de sociale 
verkiezingen van 2008 gevraagd of ik me wou engage-
ren. Na lang beraad heb ik ja gezegd, omdat ik vooral 
mensen vooruit wil helpen. Het is aangenaam om te mo-
gen ervaren dat mensen zich goed voelen in hun job en 
vooral het werken bij WE prettig vinden.

2 - Geeft je taak als WE-gedelegeerde je voldoening?
Ja, omdat hoe groot of klein je bijdrage ook is, je steeds 
probeert te streven naar verbetering. Samen met de di-
rectie twijfels en onbeantwoorde vragen verduidelijken 
en oplossingen helder formuleren. Natuurlijk lukt dit 
niet altijd, maar elke stap vooruit is een stap in de goede 
richting op weg naar een modelbedrijf met enkel happy 
people! 

3 - Op welke manier wordt je in je eerste mandaat 
begeleid?
In de beginperiode was het aftasten en onderzoeken op 
welke manieren je een doel kan bereiken. Ik ben van bij 
het begin zeer goed begeleid door Karin Van Weert (cfr 
wake-up2) en Ann Snoeckx (cfr wake-up3). Dankzij deze 
twee fantastische vakbondsvrouwen heb ik op korte tijd 
enorm veel bijgeleerd. Toch even onderstrepen dat Lbc 
mij altijd ondersteund d.m.v. miltantenvorming, onder-
tussen sta ik stilaan mijn eigen mannetje.

4 - Welk project zou je nog willen verwezenlijken?
Het begrip vakbond klinkt vaak ouderwets in de oren, 
ook het pastoraal etiket kleeft nog een beetje. Het is 
nodig en motiverend voor iedereen als jonge mensen 
(-35j), zoals Nena Dehairs nu, zich voluit engageren om 
het vakbondswerk in de onderneming mee te willen on-
dersteunen.
Dit is belangrijk omdat in onze onderneming heel veel 
jonge mensen werken en het zou een hele verrijking 
voor onze interne werking zijn als jonge afgevaardigden 
de verlangens en frustraties van de jeugd aanbrengen. 

5 - Hoe ga je om met vragen en problemen?
Je luistert en geeft mensen de ruimte om hun verhaal te 
doen. Je biedt de mogelijke oplossingen aan en in over-
leg beslis je wat er verder mee kan en/of moet gebeuren. 
Dikwijls is een luisterend oor voldoende; niet altijd wil je 
collega dat er actie ondernomen wordt.
Je weet niet alles meteen te beantwoorden, maar een 
goede communicatie maakt het mogelijk om na enig op-
zoekwerk en/of overleg met mijn vakbondcollega’s en 
secretaris een antwoord te geven.

6 - Wat is het belang van een 
eigen vakbondsafvaardiging?
Uiteraard kan iedere werknemer die gesyndiceerd is 
naar het vakbondskantoor in de buurt gaan en daar zal 
ook hulp geboden worden. Je eigen collega’s (afgevaar-
digden) kennen het bedrijf, weten hoe het draait en voor-
al kunnen sneller ingrijpen als er plots iets misloopt.
Bovendien zijn zij “De stem van het volk” en dat mag 
je letterlijk nemen: zij verdedigen de mensen bij de di-
rectie door maandelijks rond de tafel te gaan zitten en 
te onderhandelen met als doel: het beste voorstel voor 
iedereen proberen voor mekaar te krijgen.
 
7 - Op welke manier zou je het vakbondswerk
in je bedrijf kunnen optimaliseren?
Het vakbondswerk is vooral een werking van gebun-
delde kracht. Als wij niets of weinig vernemen van de 
mensen, én ik benadruk dat kan ook positief zijn, dan 
wordt het een stroef apparaat. Wat vooral belangrijk is 
is dat mensen weten dat men ons altijd mag bellen om 
iets te vragen of zijn hart te luchten (cfr telefoonlijst in 
kantine of wake-up’s colofon).
De syndicale delegatie komt ook langs in je winkel, maak 
ook van deze momenten gebruik als je vragen hebt.  
Indien het meer persoonlijke, gevoelige onderwerpen 
betreft dan slechts één adres: onze WE-vertrouwens-
persoon Karin Van Weert (cfr wake-up2). 

8 - Vinden de mensen de weg naar de afgevaardigden?
Ik heb het gevoel dat de vakbondsafgevaardigen goed 
gekend zijn bij de mensen. Enkel nieuwe mensen zijn 
soms nog verbaasd als je jezelf voorstelt bij bijvoor-
beeld een winkelbezoek.
Dit gebeurt zelden, want op regelmatige basis worden 
er introductiedagen georganiseerd voor de starters. Op 
deze dagen wordt de interne vakbondswerking uitge-
legd en is er ruimte voor vragen. 
 

INTErVIEW mET 
Jorien De meyer 
vakbondsafgevaardigde 
WE-Belgium

Veel gestelde vragen
Zijn recuperatie uren overdraagbaar 
naar een ander jaar?

Ja, overuren zijn zonder problemen 
overdraagbaar naar een ander jaar.

Wanneer is er sprake van overuren 
voor een part-timer?

Als algemene regel kan men stellen dat 
er overwerk is, wanneer er meer wordt 
gewerkt dan: 9 uur per dag of 36 uur 
per week. Overwerk is strikt geregle-
menteerd. Het wordt alleen in welbe-
paalde gevallen toegestaan, men moet 
wel bepaalde formaliteiten respecteren. 
Overwerk geeft recht op overloon, maar 
meestal recuperatie.
Bij deeltijdse werknemers met een vari-
abel uurrooster spreekt men van bijko-
mende prestaties wanneer: een presta-
tie buiten het werkrooster valt dat door 
de werkgever wordt vastgelegd,
een prestatie boven de gemiddelde we-
kelijkse arbeidsduur, dat is vastgelegd in 
de arbeidsovereenkomst. Pas wanneer 
de bijkomende prestaties een bepaalde 
grens overschrijden, nl. het overuren-
krediet, zullen deze bijkomende presta-
ties aanleiding geven tot de betaling van 
overloon. Dit overurenkrediet bedraagt 
39 uren binnen een referteperiode van 
13 weken. 

Binnen welke termijn moet je over-
uren opnemen?

Overuren voor buitengewone vermeer-
dering van het werk of voor onvoorziene 
noodzakelijkheid moeten worden inge-
haald, en dit binnen 3 maanden na het 
einde van de referteperiode. Dit doe je 
best steeds in overleg met je storemana-
ger. Zodat het voor beide partijen goed 
uitkomt.

Kan je kiezen tussen uitbetaling van 
overuren of recuperatie?

In de meeste gevallen, moeten overuren 
met een inhaalrust gecompenseerd wor-
den.
Pas wanneer de bijkomende prestaties 
voor part-timers een bepaalde grens 
overschrijden, nl. het overurenkrediet, 
zullen deze bijkomende prestaties aan-
leiding geven tot de betaling van over-
loon. Indien overloon moet uitbetaald 
worden, is dit 50% toeslag voor bijko-
mende prestaties op gewone dagen, en 
minstens 100% op zon- en feestdagen.
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“IK KaN ECht gENIEtEN 
VaN EEN sLEChtE sErVICE”
Een klant is een domme, lastige, 

sadistische etter. 
met dat uitgangspunt trekt Antwerpenaar 

Harry van Hest als voorzitter van de 
Klanten Wegjaag Club van het

ene bedrijf naar het andere. En met succes.
www.klantenwegjaagclub.be

Klanten uitschelden, loze beloftes maken, en 
vooral ongeinteresseerd zijn. Het zijn maar een 
paar kwaliteiten die je moet hebben om waardig 
lid te zijn van de Klanten Wegjaag Club. “Hoeveel 
leden we hebben?” Vraagt Harry van Hest (51). 
“In België zijn dat er vier miljoen. Alle loontrek-
kenden zijn automatisch lid, tenzij ze geroyeerd 
worden omdat ze té klantvriendelijk zijn”.
In het kasteel van Brasschaat is de mediaman 
en marketeer zich aan het voorbereiden op een 
workshop. “Mijn bedoeling is natuurlijk om iets te 
vertellen over hoe je wél klantvriendelijk kan zijn. 
Maar in veel bedrijven zijn ze de standaard cur-
sussen over klantvriendelijkheid wel beu. Door de 
situatie om te draaien, worden mensen opnieuw 
nieuwsgierig. Ze worden op een humoristische 
manier geconfronteerd met fouten die ze toch 
maken. Van autofabrikant Ford tot Carglass, KBC, 
Lunch Garden of de stad Antwerpen. De klanten 
van Harry van Hest zijn heel divers. Vandaag zijn 
het mensen van Gezinszorg Villers in Brasschaat. 
Nu niet meteen een publiek waarvan je denkt dat 
die zo’n training hard nodig hebben. “Klopt”, zegt 
Harry van Hest. “Cliënten of patiënten worden te-
genwoordig ook als klanten gezien. De mensen 
die ons vragen, zijn trouwens al met klantvrien-

kikkerVOdka
kikkerVOdka
kikkerVOdka 
kikkerVOdka 
kikkerVOdka 
kikkerVOdka 
kikkerVOdka 
kikkerVOdka 
kikkerVOdka 

kikkerVOdka
BeNOdigdhedeN 

1 fles ( budget vriendelijke) vodka
100 gr kikkersnoepjes (zie afbeelding)

Bereidingswijze:

Je doet de kikkersnoepjes 
één voor één in de fles vodka

Je sluit de fles, en laat deze 
ongeveer twee weken staan.

 
Je zal zien dat het de vodka is 

gekleurd en meer stroperig is geworden.

Een lekkere, groene opwarmer is klaar! 
Eventueel nog een ijsblokje erbij.

Santé

delijkheid bezig. De bedrijven die de workshops 
het hardst nodig hebben, zullen ons niet zo snel 
benaderen. Dat is nu eenmaal zo”.

IN dE WaCht mEt VIVaLdI
Als iedereen is gaan zitten, kruipt Harry van Hest 
in zijn rol als voorzitter van de Klanten Wejaag 
Club. “Er zijn honderdduizend technieken om 
klanten weg te jagen”, jubelt hij. “Daar gaan we 
nu even over brainstormen. Neem het telefoon-
verkeer. Daarbij heb je veel mogelijkheidheden. 
Op welke manieren kun je klanten afschrikken 
als ze bellen?” Geroezemoes in de zaal. “Door-
verbinden”, oppert iemand. “Een halfuur in de 
wacht zetten met een slechte versie van Vivaldi”, 
vult iemand anders aan. Harry knikt goedkeurend. 
“Vragen of iemand na de kantooruren terugbelt”, 
bedenkt een creatieve dame. “Of gewoon zeggen 
dat je iemand niet verstaat”. Harry lacht. “En dan 
met een kam over de hoorn krasen. Heel goed. 
Eentje dat het ook altijd doet, is zeggen dat de 
persoon die de klant nodig heeft in gesprek is 
met een belangrijke klant. Met de nadruk op be-
langrijk”, zegt Harry van Hest. Hij laat wat cijfers 
zien van de bereikbaarheid van de gemiddelde 
kantoormedewerker. “Ongeveer veertig procent 
van de mensen heeft het totaal niet begrepen “, 
zegt hij verontwaardigd. “Die mensen zijn gewoon 
bereikbaar. Gelukkig begrijpt de meerderheid het 
wel: de meeste werknemers zijn niet op kantoor, 
in een bespreking of gewoon onvindbaar. Vooral 
die laatste optie vind ik geniaal!”

VIEs doEKJE
En zo krijgt de zaal het ene na het andere voor-
beeld voorgeschoteld. Om dan het laatste kwar-
tiertje toch maar af te ronden met échte tips. 
“Klanten willen voelen dat je je job graag doet” 
legt Harry van Hest uit . “Betrokkenheid”. Dat is 
belangrijk. Zeker in tijden van crisis, zoals nu. 
Iedereen stelt zijn prijzen scherp en biedt een 
goede service, maar met emotie maak je het ver-
schil”. Zelf kan Harry van Hest wel genieten van 
een slechte service. “Beroepsmisvorming, want 
die situaties kan ik dan gebruiken voor columns 
en workshops”,lacht hij. In de horeca vind je vaak 
goede voorbeelden. Obers die zeggen dat ze er 
meteen aankomen en zich vervolgens niet meer 
laten zien. Of serveersters die op een terras je ta-
fel komen afvegen met een doekje vol etensresten 
en as, dat dan een onbestemde geur achterlaat”.
Harry van Hest beseft dat het een illusie is dat 
workshops over klantvriendelijkheid ooit overbo-
dig zullen worden. “Het gaat heel goed met de 
klantonvriendelijkheid in België. We zullen nooit 
overbodig zijn”.

 
 
 

If you are grouchy,    
irritable or just plain 
mean, there will be a 

10 euro charge
 for putting up with 
you. The customer is 

not always right!
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STrESS Op ‘T WErK
Begin 2009 nam ook WE-Belgium maatregelen om de crisis het hoofd te bieden.

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; besparen “daar waar mogelijk”

Als gevolg daarvan stellen wij - de syndicale dele-
gatie- vast dat minimale personeelsbezetting on-
vermijdelijk stress met zich meebrengt. Stress op 
het werk lijkt misschien een vaag begrip, maar is 
wel dagdagelijks voelbaar, en niet enkel tijdens de 
werkuren. Ook in de thuissituatie kan het gevolgen 
hebben. Als je je eigen werksituatie en winkelwer-
king in vraag stelt, is het best mogelijk dat je tot de 
volgende conclusies komt. Er is vaak te weinig tijd 
om alle taken even goed uit te voeren, er zijn te 
veel taken op één dag , je komt amper rond met 
het opruimen, er is geen ruimte voor zelfstandig-
heid (of net teveel), er zijn geen opleidingen, geen 
doorgroeimogelijkheden enz.
Voordat je hardop begint te denken en werkzaam-
heden in vraag stelt, is het misschien niet onbe-
langrijk om het woord werkstress even onder de 
loep te nemen?

Van werken geraak je vermoeid, dat is normaal. 
Het gaat pas verkeerd wanneer grenzen over-
schreden 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 over-
spannen werknemers minder goed presteren.

Werkstress kan vele oorzaken hebben. Vaak is 
het werk niet goed georganiseerd, verloopt de 
communicatie niet vlot of ontstaan er problemen 
doordat leidinggevenden hun personeel niet goed 
begeleiden.
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 werk-
nemer zich 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 mo-
gelijkheden 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 ge-
hecht aan competentiemanagement. Tegenwoor-
dig wil men de competenties van de werknemers 
verder ontwikkelen om bedrijfsresultaten te verbe-
teren.
Het belang van ‘levenslang leren’ wordt tegen-
woordig door zowat iedereen erkend. 
Competenties ontwikkelen en doelmatig benut-
ten is investeren in de toekomst ; dat is de bood-
schap.
Daarom is het niet alleen belangrijk dat werkne-
mers 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 leermogelijk-
heden sterk afremmen: routinematig werk,
het gebrek aan ondersteuning door de directe lei-
ding en het gebrek aan autonomie. Vooral routi-
newerk vormt een belangrijke hinderpaal om in de 
job bij te leren. Dat men van het ‘steeds herhalen 
van korte, eenvoudige handelingen’ niet veel bij-
leert, verrast uiteraard niet.

In onze samenleving neemt betaald werk een 
belangrijke plaats in, in het gezinsleven. De 
schreeuw om werk en gezin beter te combineren 
klinkt steeds luider! De toename van het aantal 
één-oudergezinnen en tweeverdienersgezinnen 
is daar uiteraard niet vreemd aan. De moeilijke 
combinatie tussen  beroeps- en privé-activiteiten 
is vaak te wijten aan de flexibele arbeidstijd. On-
voorspelbare of wisselende uurroosters kunnen 
het bijvoorbeeld erg lastig maken om de kin-
deropvang te plannen of deel te nemen aan het 
verenigingsleven. Allerlei initiatieven die deze ar-
beidstijd kunnen ‘ontspannen’ (tijdskrediet,loopba
anonderbreking, ouderschapsverlof) zijn dan ook 
erg belangrijk. Maar niet alleen de arbeidstijd, ook 
wat en vooral hoeveel we moeten doen, speelt 
een belangrijke rol. Iemand die steeds werk mee-
neemt naar huis komt niet toe aan zijn favoriete 
hobby’s. Iemand die overspannen thuiskomt, kan 
vaak het geduld niet opbrengen om met de kinde-
ren rustig het huiswerk door te nemen.

Hier komen we tot het besluit dat “ je goed voe-
len in een job” méér inhoudt dan het cijfer op je 
loonfiche. Niet alleen de herkenbare oorzaken en 
gevolgen zijn van groot belang, maar vooral hoe 
we er individueel mee omgaan. Toch is dit niet 
zo vanzelfsprekend; zo niet zou er amper sprake 
zijn van zieken, burn-out-patiënten en demoti-
vatie. Kortom, het herkennen en erkennen van 
werkstress- signalen is van cruciaal belang ; “Be-
ter preventief dan genezen.”


