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WAKE-UP 

Interview met afgevaardigde Melanie Baelde

1) Aan welke overleg organen neem je deel en wat is je 
bijdrage? 

Samen met mijn medeafgevaardigden vertegenwoordig ik in de OR en 
CPBW alle medewerkers van de WE. Voor de OR gaan we in overleg 
met de werkgever over het ondernemingsbeleid en 
personeelsbelangen ,in de CPBW kijken we vooral naar de veiligheid 
en preventie binnen de onderneming.
Bij de vakbondsafvaardiging gaat het over individuele problemen, waar 
wij dan een oplossing voor zoeken.

2) waarom is een vakbond nodig bij WE?

Nu in de huidige economie is er zeker nood aan een vakbond, ook binnen de WE. Als er geen vakbond zou 
zijn sta je als individu zwak tegenover de directie. Hoe meer je een groep (=vakbond) vormt, hoe sterker 
men staat, want hoe groter de groep hoe meer men gehoord wordt.
Een vakbond is trouwens niet enkel de afgevaardigden maar een vakbond is ook onze achterban. Elke 
aangeslotenen bij een vakbond heeft een stem en wij als afgevaardigden zorgen dat die stem gehoord 
wordt.

3) hoe ervaar jij je eerste mandaat?

In mijn eerste en tweede jaar heb ik veel cursussen gevolgd en leerde ik veel mensen uit andere 
winkelketens kennen. Ik ontmoette mensen die er helemaal alleen voorstaan in de overlegorganen binnen 
hun onderneming. Gelukkig is dit bij mij niet het geval . Onze groep bestaat al uit een aantal zeer ervaren 
afgevaardigden.

4) hoe probeer jij een syndicale meerwaarde te zijn voor je collega's? 

Ik probeer via verschillende kanalen bereikbaar te zijn voor mijn collega's, via mail, messenger, gsm. 
Mensen hebben ook wel eens nood aan een luisterend oor of zitten met vragen waar ze niet onmiddellijk 
een antwoord op weten en dan ben ik er om waar nodig ondersteuning te geven aan mijn collega's.
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5) waarvoor wil jij je engageren komende jaren?

De retail is door de huidige economische situatie geen gemakkelijke branche. Er wordt veel verwacht van 
de mensen en ze krijgen er weinig voor terug. Ik wil mij ten volle inzetten dat werken bij WE nog werkbaar 
blijft.

Coming very soon........

Binnenkort wordt onze ondernemingswebsite gelanceerd. Het is een gebruikvriendelijke website waar je 
heel veel bruikbare informatie vindt, over ons bedrijf en voor jou als werknemer. Wat mag je concreet 
verwachten: informatie, bedrijfsnieuws, actiefoto's, filmpjes, contactgegevens en zoveel meer. 
Heb je zelf suggesties of leuke foto's, filmpjes dan is je inbreng altijd welkom. 
De site is bovendien ook compatibel voor je gsm. 
En wij willen iedereen nogmaals uitdrukkelijk bedanken om met zoveel enthousiasme en overtuiging deel 
te nemen aan de fotoactie. Deze actie heeft de etaleurs enorm gesteund en ons geholpen tijdens zeer 
moeilijke onderhandelingen. Jullie mogen binnenkort ook de verslagen van deze onderhandelingen in de 
winkels verwachten.

Wij wensen iedereen alvast een heel fijne 
kerst 

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 
joriendemeyer@yahoo.com 
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