
WAKE-UP 

Zomer 
Het is eindelijk echt zomer en dan zijn er soms hittegolven en onweer. Als je vakantie hebt is dat 
allemaal leuk, lui zijn en regelmatig verkoeling zoeken met een ijsje. Maar wat als je moet 
werken en lange werkdagen hebt? 
Het is niet zo eenvoudig om te bepalen of het op de werkplek echt té warm is om te werken. 
Daarvoor moet de arbeidsgeneesheer ism de preventieadviseur met een globethermometer de 
werkklimaat temperatuur opmeten. De omgevingstemperatuur bepaald door o.m: 
luchtdichtheid-snelheid en vochtigheid en deze WGBT- temperatuur (Wet Bulb Globe) is dus niet 
de temperatuur dat een gewone thermometer aangeeft. 
Onze job is half zwaar, staand werk en de maximum is vastgelegd op een totaal werkklimaat van  
26,7°. De werkgever is door het KB van 1 juli 2012 verplicht dan enkele maatregelen te nemen 
als de norm door de opmeting wordt overschreden.  

° binnen de 48u moet er kunstmatige verluchting (blazer of airco) op de werkplaats voorzien 
worden. Kan de werkgever dit niet, dan moeten de rusttijden aangepast - lees verlengd worden 
of regelmatiger en frequenter.  

° je werkgever moet ook voldoende water voorzien of ongesuikerde niet-koolzuurhoudende 
dranken bij een max temperatuur van 15°. 



Zomervakantie vakbondswerking: LBC afgevaardigden 
De zomer periode is meestal een rustige periode want ook de werkgever gaat met vakantie. 
Natuurlijk ligt ons bedrijf nooit echt stil zoals bijvoorbeeld in de bouwsector of het onderwijs.  
Daarom is het niet onmogelijk dat er toch dingen bewegen, gebeuren en/of vragen opduiken. 
Voor alle syndicale vragen, gebeurtenissen en bedenkingen kan je ook tijdens de zomer bij je 
Lbc-afvaardiging terecht. Maar ook wij gaan met vakantie en daarom hieronder een overzicht 
van onze verlofplannig zodat je weet wie je wanneer kan bereiken: 

Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com onbereikbaar van 31/7-18/8
Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@gmail.com onbereikbaar van 25/7-14/8

Melanie Baelde: 0496/ 95 46 52 of melanie-baelde@hotmail.com = bereikbaar 
Nena Dehairs: 0498/ 63 04 76 of nenadehairs@outlook.com onbereikbaar van 28/8-10/9

Brigitte Schepers: 0486/ 11 11 59 brigitte.schepers@telenet.be onbereikbaar van 1/8-21/8
Ruth Verbuyst: 0485/64 67 26 of ruthjev@hotmail.com onbereikbaar van 26/8-10/9

Indien je echt niemand kan bereiken dan kan je via volgende websites ook contactgevens, informatie en zoveel meer 
vinden www.lbc-nvk.acv-online.be, www.pc311.be of www.weworkers.lbc-nvk.be

Nog even melden dat jullie ons vanaf 16/8 opnieuw kunnen bereiken 
op het syndicaal telefoonnummer: 

0499/69 82 22

Dan wensen wij al onze leden en collega's een heel fijne en ontspannende vakantie toe! 

Graag nog meer info over jouw werk, ga naar www.weworkers.lbc-nvk.be
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