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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
Wijnegem
Genk
Bxl Nieuwstr

Hfd kantoor
men/woman
Turnhout
Wijnegem
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
03/353 77 11
089/35 68 84
02/217 43 01 
 

03/821 02 53
014/42 63 42
014/42 50 24
03/353 77 11
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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Ik ben een aardige, 
keurige klante.

Ik wil u echter ook zeggen 
wat ik nog ben.

Ik ben de klante die nooit 
meer terugkomt.

Dat is mijn kleine wraak 
voor het feit, dat men mij 
niet ernstig neemt, en geen 
voldoende aandacht 
aan mij geeft.

Ik schater, wanneer ik zie,
hoe u als gekken geld voor
reclame uitgeeft om mij terug 
te krijgen.

U had mij echter van bij het 
begin met een paar 
vriendelijke woorden, wat meer 
service en eens een lieve 
glimlach als klant kunnen 
behouden.

U 
KENt 
miJ ?!

DENK ER BiJ ELKE KLANt EVEN AAN!!!

Een baas kan je niet 

natuurlijk niet altijd 

kiezen. Het is bovendien on-

voorspelbaar hoe een werkre-

latie zich ontwikkelt. Je hoeft 

ook niet altijd goede vrienden 

te zijn, al bevordert een goede 

sfeer natuurlijk het welbevin-

den.Zolang je respect hebt 

voor elkaars inbreng en je 

op een constructieve manier 

kan samenwerken, is er niet 

echt een probleem. Wanneer 

dit echter een negatief effect 

heeft op jou en je het gevoel 

hebt dat je niet correct wordt 

behandeld, moet je actie on-

dernemen. Ofwel bespreek 

je het open met jouw baas en 

geef je het nog een kans - soms 

gaat het namelijk om misver-

standen - , ofwel ga je op zoek 

naar een andere functie, even-

tueel binnen de organisatie.

Ga dan in elk geval na wat de 

onderliggende reden is waar-

om het niet klikt, zodat je bij 

een nieuwe job deze situatie 

kan vermijden. Zijn er nog col-

lega’s die niet met jouw baas 

overweg kunnen omwille van 

zijn gedrag of je vindt geen an-

dere uitweg meer, kan je ook 

in vertrouwen naar de perso-

neelsdienst of vertrouwensper-

soon stappen. Op deze manier 

zijn ze op de hoogte en kunnen 

ze ingrijpen als het nodig is”.

Ilse Claes is arbeidspsychologe en business 

group talent manager bij Tessenderlo Group.

Jobat, 30 mei 2009 bijlage van de Standaard

IK doe mIjn job heel graag en presteer zeer 

goed. alleen botst het met mIjn baas. stap 

IK nIet beter over naar een ander bedrIjf?
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Wat zijn 
en doen 
oR, 
syndicale 
delegatie 
en comité 
CPBW?
Om toch enige duidelijkheid te scheppen 
in wat al de bovenstaande organen in 
onze firma doen en laten, geven we hier-
onder een korte omschrijving zodat je be-
ter inzicht krijgt in het reilen en zeilen, en 
waar de verkozenen van de vakbond zich 
concreet mee bezig houden.

Syndicale delegatie
De syndicale delegatie vertegenwoordigt 
al de personen die lid zijn van het LBC-
ACV in onze onderneming.  Belangrijk is 
vooral te weten dat je op ons beroep kan 
doen bij elk geschil met je oversten waar-
bij er geen onderlinge oplossing kan wor-
den gevonden.
Dit zijn onze bevoegdheden :
-de arbeidsverhoudingen
-de CAO-onderhandelingen
-de toepassing van de sociale wetgeving, 
arbeidsreglement, en individuele contracten
-het recht te worden gehoord door de di-
rectie naar aanleiding van collectieve ge-
schillen

Groene asperge pasta

BeNOdiGdhedeN vOOr 4 persONeN:
12 bladen lasagne met spinazie (groene lasagne), 
32 fijne asperges, 1 liter aspergebouillon, 
1 gele paprika, bloem, boter, peper, zout
 

Zoals al vermeld bij aspergesoep, 
kan je wanneer je asperges 

klaarmaakt de schillen en het kook-
water best bewaren. 

De schillen kan je afkoken in het 
water en op die manier krijg 
je een soort aspergebouillon, 
een ideale basis voor elk 
recept met asperges. Snijd 
de asperges af zodat ze even 
lang zijn als de breedte van 
de  lasagnebladen. 

Kook ze gedurende  drie
 minuten in de bouillon en haal 

de asperges er dan uit.
Maak van de bouillon 

een bechamelsaus: 
meng afzonderlijk 60 gram bloem 

met 60 gram boter en meng 
dit onder de bouillon. 

Laat alles nog een 5 tal minuutjes koken.
Snijd de gele paprika en de resten van de 
asperges in fijne stukjes en voeg ze aan de saus toe.
Doe de saus, lasagne en asperges laagsgewijs in 
4 lasagnevormen: een lepel saus, een blad lasagne, 
opnieuw een lepel saus, 8 asperges 
naast elkaar, een lepel saus, een blad lasagne, 
een lepel saus en een blad lasagne. 

 
Na ongeveer 20 minuten aan 200°C in de oven zou 
de lasagne klaar moeten zijn.

-het recht een personeelslid bij te staan 
bij indiening van een individueel probleem 
ten overstaan van de directie
-het recht op voorafgaande informatie 
over veranderingen in de contracten en 
gebruikelijke arbeids- en beloningsvoor-
waarden.

de ondernemingSraad
De ondernemingsraad heeft een aantal 
beslissingsbevoegdheden op sociaal 
vlak.
De voornaamste daarvan zijn :
-opstelling en wijzigen van het arbeidsre-
glement
-datum van vakanties en eventueel verde-
ling ervan.
Andere bevoegdheden zijn :
-info ontvangen over de financieel-eco-
nomische toestand van het bedrijf en de 
tewerkstelling
-toezicht op de toepassing van de sociale 
wetgeving
-het recht geraadpleegd te worden voor 
bepaalde beslissingen.
Deze bevoegdheden zijn verspreid over 
diverse wetten, besluiten en CAO’s.  Con-
creet : Wij houden hier voor u een oogje in 
’t zeil, en zijn dus steeds Wake-up

comité voor Preventie en 
BeScherming oP het Werk 
(cPBW)
Vroeger stond dit bekend onder het Co-
mité voor Veiligheid en Gezondheid.
Dit comité heeft als ruime opdracht te be-
waken en te bevorderen dat de arbeid in 
de beste voorwaarden van veiligheid, hy-
giëne en gezondheid zou gebeuren.  Denk 
maar aan Airco, goede verlichting, propere 
keukens en toiletten, degelijke trappen, 
verluchting, enz. …
Hiervoor doen wij maandelijks een bezoek 
in al onze winkels, maak van deze gele-
genheid gebruik om al je vragen kenbaar 
te maken, zo weten wij ook wat er leeft bij 
jullie.
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De leden van de ondernemingsraad (OR) zijn sinds en-
kele maanden met de directie van WE-Belgium aan het 
onderhandelen over de verloning voor de zondagsope-
ningen. Dit debat is er gekomen omdat de Belgische 
regering in 2006 heeft beslist dat winkels (o.a. pc 311) 
6 zondagen per jaar mogen open zijn. Met uitzondering 
van toeristische centra en badplaatsen = 40 zondagen 
per jaar. Om jullie een overzicht te geven van de onder-
handelingen, zetten we even alles op een rijtje.

In 1987 wordt er tussen werkgevers en werknemers 
overeengekomen dat er 3 zondagen per jaar mag wor-
den gewerkt. 
Als uitzondering op de regel mogen winkels gelegen in 
toeristische zones, meubelzaken en tuincentra 40 zon-
dagen per jaar open zijn.
Dit akkoord wordt in een KB vastgelegd. 
In 2006 wil de paarse regering het aantal toegelaten 
koopzondagen optrekken van 3 naar 6 per jaar. 
De vakbonden voeren actie en de slogan luidt: “Laat 
onze zondag met rust!”
17/3/’06 De kogel is door de kerk! De werkgevers mo-
gen hun winkels 6 zondagen per jaar openen.
Deze nieuwe beslissing wordt bekrachtigd met een KB. 
Het Lbc-Nvk onderneemt actie en gaat aan de onder-
handelingstafel zitten.
21/6/’07 Vakbonden en werkgevers praten over de ver-
loning van het zondagswerk.  
als doel nieuwe afspraken vast te leggen in een cao 
(collectieve arbeidsovereenkomst). 
Het resultaat is nihil.
23/11/’07 Er is een nieuwe wet (KB) én geen cao, dat 
betekent dat vakbonds- afgevaardigden en werkgevers 
individueel moeten onderhandelen om tot een aantrek-
kelijke verloning te komen.

24/4/’08 De leden van de OR vragen aan de directie 
van WE-Belgium een opfrissing van de berekening van 
de gewerkte uren + de daarbij horende recuperatie. Na 
overleg i.v.m. de verloning voor de extra zondagen, zal 
elk personeelslid uitleg en voorbeelden krijgen a.d.h.v 
een memootje.
19/6/’08 Een eerste voorstel voor de 3 bijkomende zon-
dagen ligt op tafel. 
De verloning voor de eerste 3 blijft ongewijzigd (zie 
A.R). De directie stelt voor om zondag 4-5-6 aan 100% 
te betalen, behalve voor de stm en dstm. Voor deze 
functies blijft de verloning gelijk aan de eerste 3. De 
leden van OR gaan niet akkoord.
28/8/’ 08 In het tweede voorstel van de directie blijft 
de verloning voor de eerste 3 ongewijzigd, maar de 
stms en de dstms worden niet vergeten. Het voorstel is 
reeds veel aantrekkelijker. Toch kan ook dit voorstel de 
leden van de OR nog niet helemaal overtuigen.
1/12/’08 Een extra vergadering ivm de zondagsopenin-
gen wordt georganiseerd, maar beide partijen worden 
het niet eens.
5/3/’09 Nieuw, reeds derde voorstel van de directie. De 
leden van de OR houden het in beraad om eerst onder-
ling te kunnen overleggen. 
Wij vragen ook een overzicht van de reeds geplande 
zondagsopeningen.
31/3/’09 Het derde voorstel blijft ongewijzigd naar aan-
leiding van de crisis.
25/4/’09 De syndicale delegatie van de Franstalige 
(Cne) vraagt praktijk- voorbeelden voor de verschil-
lende functies (stm,dstm,astm,ft,pt en hulpkrachten)
5/5/’09 Tijdens de OR wordt een nieuwe, volledige lijst 
van de reeds geplande koopzondagen overhandigd 
aan de leden van de OR.
Wordt vervolgd.....

1987

3 zondagen
per jaar

2006
2007

2008

2009

koopzondagen 
3 naar 6 per jaar

17/3/2006
6 zondagen per jaar

21/6/2007
praten i.v.m. 
verloning 
zondagswerk

23/11/2007
nieuwe wet (KB) 
geen cao

24/4/2008
opfrissing berekening 
zondagswerk

19/6/2008
eerste voorstel

1/12/2008
extra vergadering

28/8/2008
tweede voorstel 

5/3/2009 
derde voorstel

31/3/2009 
derde voorstel 
blijft ongewijzigd

25/4/2009 
praktijk-voorbeelden

5/5/2009 
lijst geplande 
koopzondagen

DE LANGE WEG veel gestelde vragen

ik krijg een vast loon en een 
commissieloon mag dat?

Ja dat mag! Maar op jaarbasis 
moet je minstens het gemiddeld 
minimummaandloon krijgen dat 
voor jou van toepassing is. Als 
dat niet zo is, moet de werkge-
ver een aanvulling betalen.

hoeveel moet ik verdienen?

Je loon is afhankelijk van je 
functie, je leeftijd en van je erva-
ring in de sector en anciëniteit in 
de onderneming. Er zijn loonba-
rema’s opgesteld. Spring eens 
binnen op je LBC secretariaat.

Wanneer moet mijn loon stij-
gen?

Je loon stijgt als je langer in 
dienst bent. Je loon stijgt ook 
als er een indexaanpassing is. 
Maar ook als de vakbonden dit 
met de werkgevers onderhan-
deld hebben. Dit proberen we 
tweejaarlijks te doen.

mag mijn werkgever meer be-
talen dan voorzien in de ba-
rema’s?

Ja, zeker. De loonbarema geeft 
een minimum loon dat je min-
stens moet verdienen.Je werk-
gever mag altijd meer betalen.
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