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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 Stel jezelf eens voor; en wat houdt je mandaat in?

Mijn naam is Anne Snoeckx en ik werk al 27 jaar bij WE. 
Ik ben begonnen als zaterdaghulp en heb mij verder op-
gewerkt tot storemanager.
Met deze functie ben ik héél blij en het blijft nog steeds 
een uitdaging om elke dag opnieuw samen met mijn 
team een goede omzet te draaien.
Ik heb mij kandidaat gesteld als vakbondsafgevaardigde 
om mijn collega’s te helpen

2 Je bent in verschillende organen actief: OR, CPBW en 
syndicale delegatie; hoe vertaalt de samenhang zich?

Ik ben inderdaad in verschillende organen actief en de 
reden daarvoor is dat ik gewoonweg alles wil weten

3 Hoe probeer je het evenwicht te vinden tussen wet/
regelgeving en praktijk?

Ik denk dat het voor de hand ligt dat we de wet/ regelge-
ving respecteren maar een goede samenwerking met de 
directie is van groot belang

4 Welk project heb je zelf tot een goed einde gebracht?

Ik heb meegewerkt aan verschillende projecten zoals 
zondagregeling,maaltijdcheques, 38 uren voor de stm 
etc.
Ik denk dat wij vooral als team werken en al de projecten 
samen proberen op te lossen

5 Wat drijft je om je voortdurend in te zetten voor de 
werknemers van WE-Belgium?

Persoonlijk vind ik het heel belangrijk om in een goede 
werksfeer te werken. Om dit te behouden is het ook zeer 
belangrijk dat elke werknemer zich goed voelt bij WE.
Dit is de reden waarom ik mij graag inzet voor elke werk-
nemer

6 Waarin ondersteunt LBC je vakbondswerk?

Lbc steunt mij door alle informatie te geven die ik nodig 
heb.
 
7 Waarom is het belangrijk om je aan te sluiten bij het 
LBC?

Het is belangrijk om u aan te sluiten bij lbc,zo krijg je als 
lid alle informatie met betrekking over uw job

8 Hoe zie jij de utopische werkplaats, waar de werkne-
mer zich goed voelt?

Een werkplaats waar elke werknemer zich op alle ge-
bieden goedvoelt.Elke dag met een smile kunnen gaan 
werken is toch wel fantastisch hé
 

IntERvIEW MEt 
Ann Snoeckx 
vakbondsafgevaardigde 
WE-Belgium

if  we consider fashion

we realise the one thing

fashion is not concerned with 

the one thing fashion does not

propagate 

is individuality

the sole concern of  

fashion 

is to make

similar

to homogenize

to engender a feeling

of  sameness

of  belonging

the ultimate concern

of  fashion 

als je aan mode denkt

moet je één ding goed beseffen:

wat mode zeker niet

aanmoedigt

is individualiteit

het enige belang van

mode

is om alles

gelijk te maken

homogeen te maken

een gevoel te wekken 

van hetzelfde zijn

van erbij horen

het ultieme belang

van mode

is verkoop
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1 Wat is een Alcohol & Drugs 
beleid?

Een beleid (cao 100) waarin ge-
formuleerd wordt, wanneer men 
spreekt over drugs & alcohol 
misbruik in een bedrijf.

2 Waarom een A&D beleid?
  
Om het personeel te informeren 
over de mogelijk te volgen pro-
cedures bij misbruik.

3 Hoeveel vakantie heb je als 
schoolverlater?

Als je de schoolbank verlaat en 
in juli of augustus reeds werkt; 
dan heb je het volgende jaar ook 
recht op een volledig aantal va-
kantiedagen

4 Hoeveel dagen kan een job-
student tijdens de zomer wer-
ken aan het 2,5% RSZ tarief?

Tijdens de zomervakantie mag 
je maximaal 23 dagen werken 
aan 2,5% RSZ; opgelet een be-
taalde feestdag geldt ook als ge-
werkte dag

Lonend Studenten Werk

Wie kan er werken als jobstudent?
Vanaf 16 jaar of vanaf 15 jaar wanneer je de 2 eerst 
jaren van het secundair doorlopen hebt.

Hoe kan je een vakantiejob vinden?
Uitzendkantoren, je kan je kansen verhogen door je 
in meerdere uitzendkantoren in te schrijven. Zelf ac-
tief zoeken via advertenties in kranten of tijdschriften. 
Zelf actief zoeken op het internet (www.vdab.be of 
jobsites) Via familie of kennissen. In je buitenlandse 
plannen hebt, kijk je best even op www.kamiel.info

Moet je een contract hebben en wat moet er 
dan in staan?
Een jobstudent moet altijd een geschreven contract 
hebben, vanaf de eerste werkdag. Naast het contract 
moet je ook altijd een arbeidsreglement krijgen. Het 
contract moet het volgende vermelden: begin- en 
einddatum van je tewerkstelling, je uurrooster, je 
loon...Als je nog vragen hebt i.v.m je contract kom 
best eens langs bij het ACV (liefst voordat je onder-
tekent).

Hoeveel moet je verdienen?
Minimumlonen op 01.01.2009
Afhankelijk van de sector waarin je werkt, gelden er 
mogelijk hogere minimumlonen.

Wordt er sociaal zekerheidsbijdrage inge-
houden op je loon?
In principe wordt er op het loon van een jobstudent 
steeds een sociale zekerheidsbijdrage afgehouden 
van 13,07%.

Wanneer kan er gebruik gemaakt worden 
van het RSZ-gunstregime?
Een student moet tewerkgesteld zijn met een studen-
tenovereenkomst.
Een student mag maximaal 46 arbeidsdagen per ka-
lenderjaar tewerkgesteld worden.
Waarvan: Max 23 arbeidsdagen in het derde kwartaal 
(juli, augustus, september) = RSZ-tarief van 2,5%
Max 23 arbeidsdagen in de rest van het jaar tijdens 
de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de 
onderwijsinstelling = RSZ tarief 4,5%
Opgelet: een betaalde feestdag geldt ook als ge-
werkte dag!

Worden er belastingen geheven op je loon?
Zelf moet een jobstudent pas belastingen betalen 
wanneer zijn netto belastbaar loon hoger is dan € 
6690

Wat als je ziek wordt?
Onmiddellijk de werkgever verwittigen en zo snel mo-
gelijk het doktersattest bezorgen.
In bepaalde gevallen moet je aangifte doen bij het 
ziekenfonds, terwijl je in andere gevallen recht hebt 
op gewaarborgd loon.
Word je ziek tijdens een studentenjob en heb je vra-
gen? Neem dan contact op met het ACV voor meer 
informatie!

Wat als je een arbeidsongeval hebt?
Je hebt onmiddellijk recht op een uitkering.
Verwittig meteen je werkgever en je ziekenfonds
Opgelet: een ongeval van en naar het werk is ook 
een arbeidsongeval!

Mag je elke job uitoefenen?
Neen!!! In de wetgeving zijn een aantal jobs die uitg-
voerd worden met behulp van gevaarlijke machines- 
en producten of gevaarlijke omstandigheden ver-
boden voor jobstudenten; bijvoorbeeld werken met: 
cirkelzagen, besturen van hefwerktuigen, snoeien 
van bomen,
giftige, bijtende of ontplofbare stoffen e.a.

Zwart werk?
Zinloos!!! Er wordt amper belastingen en RSZ inge-
houden op een studentencontract! Bovendien levert 
werken met een studentencontract ook nog
eens vakantiegeld op. Verder ben je volledig in orde 
als je ziek wordt, een arbeidsongeval krijgt e.a.

Wat zijn de gevolgen voor de ouders?
Kinderbijslag: tijdens de zomermaanden mag je on-
beperkt werken, je ouders hebben steeds werk op 
kinderbijslag. In het jaar mag je niet meer dan 240 
uren werken.
Doe je dit toch, verliezen je ouders het recht op kin-
derbijslag voor minstens 3 maanden.

Je blijft fiscaal ten laste van je ouders zo lang je op 
jaarbasis niet meer eigen netto-inkomsten hebt dan:
voor een kind van en gehuwd koppel: € 2830
voor een kind van een alleenstaande: € 4080

Meer informatie?!
Voor meer informatie kan je altijd terecht bij het ACV! 
Als student kan je trouwens gratis lid worden van het 
ACV via Enter. Meer info op www.acv-enter.be

Veel gestelde vragen



4 5

DE VROUW WIl WAT BElEVEN
Op 27 september 2007 organiseerde marketing-
bureau Senta multisensory het congres winkelbe-
leving in Amersfoort met als titel ‘It’s not shopping, 
it’s retail therapy!
De nieuwe behoeften van de consument kan je 
samenvatten in 7 trefwoorden: Taste, Feel, Care, 
Share, Stay, Heal & Twist. Er is vooral meer be-
hoefte aan persoonlijke belevenissen, zintuigelijk-
heid, schoonheid, well-beïng en maatschappelijke 
betrokkenheid.
  

WAS WIll DAS WEIB
De business & retailbedrijven moeten de vooroor-
delen van vrouwelijk koopgedrag dat gekenmerkt 
wordt als ongrijpbaar en merkontrouw overboord 
gooien. De vrouw is nu een economische en be-
slissende kracht.
Hoe is de vrouw? Wat wil ze? En wat moeten re-
tailorganisaties doen om zich blijvend aan zich te 
binden?

DE VROUW IS VEElZIJDIG
De man was consequent, rechtlijnig en doege-
richt. De vrouw was emotioneel, relatiegericht, 
met oog voor kleur en omgeving. Sinds de jaren 
‘70 vervagen al deze stereotiepen. De vrouw ont-
wikkelt zich naar ‘A little bit of everything’ (van 
alles een beetje). Toch kan je haar omschrijven 
a.d.h.v. 7 ‘mindstyles’ - combinatie van lifestyle 
en mindset - : Puur naturel, Passievol bohémien, 
Huiselijk klassiek, Expressief stoer, Zakelijk chiq, 
Energiek romantisch of Gedreven Glamour.
Iedere mindstyle komt overeen met bepaalde 
voorkeuren en shopgedrag. Zij is ‘momentconsu-
ment’ en stemt haar kleding en accesoires af op 
de gelegenheid.
De retailer moet uitzoeken welke mindstyle past 
bij zijn merk of winkel, en dit uitwerken.
Een voorbeeld uit de praktijk: winkelketen Didi 
wou vooral het Passievol bohémienne type aan-
trekken, maar lokte het vooral het Zakelijk chique 
type door hun winkelinrichting dat een strakke 
uitstraling had. Didi paste zich aan en draagt nu 
een multi-personal brand  uit, zowel het Passievol 
bohémienne type als Energiek romantisch, maar 
ook het Zakelijk chique type laten de kassa rin-
kelen.
 
DE VROUW IS SENSUEEl
Een ‘krachtig’ wasmiddel mag niet vloeibaar zijn 
en een ‘frisse smaak’ hoort verpakt te zijn in een 
levendige kleur. Vrouwen hebben hiervoor een 
zesde zintuig. Zorg daarom dat je merkbeleving 

alle zintuigen aanspreekt om al je vrouwelijke kij-
kers, voelers, proevers hun zin te geven. Werk 
aan emotional branding waarbij inspireren op de 
eerste plaats komt.

DE VROUW HOUDT VAN 
BElEVING
Winkelbeleving heeft veel mogelijkheden. 80% 
van de boodschappen in supermarkten gebeu-
ren nog steeds door de vrouw. Prijs, bediening, 
kwaliteit, assortiment en doeltreffendheid zijn nog 
steeds belangrijke elementen. Maak van je winkel 
een verblijfsruimte (vb We-store Woluwe) en van 
verkopen opnieuw een vak.
Je winkel wordt een verblijfsruimte waar je ook 
kan koffiedrinken, loungen, naar muziek luisteren 
en internetten; bijvoorbeeld zoals in de loft - multi 
functionele ruimte - in de WE store op de Meir.

DE VROUW GAAT VOOR HET 
TOTAAl PlAATJE
Vrouwen zijn gevoeliger voor sfeer, ruimte en 
service. Het gaat om de totale winkelbeleving. 
Daarom zijn inspirerende interieurs, etalages en 
getraind personeel op het gebied van omgangs-
vormen noodzakelijk. Geef beloningen in team-
verband, wek nieuwsgierigheid bij de klant op 
door gratis monsters, publiceer magazines waar 
je de vrouwelijke behoefte aan relaties centraal 
stelt.

DE VROUW GEBRUIKT 
HET DIGITAlE 
KANAAl OP EIGEN WIJZE
Mannen gebruiken het internet fuctioneel en doe-
gericht; al scannend en klikkend de snelste weg 
naar de online bestelling. Vrouwen darentegen 
willen een totaaloverzicht en lezen een web-pagi-
na van onder naar boven, slaan niets over en stel-
len zich meer vragen zoals: als ik op deze knop 
klik, wat gebeurt er dan?  Vrouwen zijn ook ge-
voeliger voor de mening van anderen. Hoe maak 
je web-sites en webwinkels die vrouwen aanspre-
ken? “Put the user in the center of your design” 
(de gebruiker moet centraal staan in je ontwerp). 
Zorg dat het gebruiksvriendelijk blijft, duidelijke 
navigatie, aantrekkelijk ontwerp met interactiemo-
gelijkheden. Zij wil de regie overnemen; geef haar 
die kans! Kortom de vrouw wil ontdekken.

ElK MEISJE MOET VIER HUISDIEREN HEB-
BEN: een nerts in haar kleerkast, een Jaguar in 
de garage, een tijger in bed en een ezel die dat 
allemaal betaalt.

LuCky JeLLO
BeNOdigdHedeN VOOR 2 peRSONeN:

1 pakje kant en klare gelatine blaadjes
1 pot ( 280gr) gearomatiseerde, groene 

limoen maraschino kersen
2 pakjes (85gr) line jello

125gr suiker
750 ml kokend water

375 ml koud water
750 ml vodka

Neem een middelgrote kom en sprenkel 375 ml 
koud water over 1 gelatine blaadje  en geef rustig 

de tijd zodat de gelatine water kan opnemen.
Roer 750 ml kokend water met suiker. Goed 

mengen gedurende 2 minuten en voeg 250 ml 
koud water toe.

Zet het mengsel in het vriesvak tot het de vast-
heid heeft van rauwe eieren.

Roer daarna maraschino kersen en lepel in vorm. 
Zet in de frigo totdat het een vaste massa heeft, 

maar niet te stevig.
Ondertussen, in een middelgrote kom, voeg 450 

ml kokend water toe aan de 280gr groene limoen 
maraschino kersen.

Roer 2 minuten tot de jelly volledig is opgelost. 
Voeg 750 ml vodka toe en 750 ml koud water.

Roer en lepel in vorm, een keer de eerste laag 
vast is, maar niet té stevig zet het dan de hele 

nacht in de frigo, daarna opbouwen. 

Smakelijk
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