SOLIDARITEITSSHIFTS
BEES coop wil iedereen toelaten in de winkel te helpen. Voor bepaalde coöperanten is het
echter moeilijk 13 shifts per jaar te doen. Om deze coöperanten toe te laten toch aan het
project deel te nemen, kunnen andere coöperanten voorstellen één of meerdere shift(s) in
hun plaats te doen. Deze shifts worden solidariteitsshifts genoemd.

Wat is een solidariteitsshift?
Coöperant X (“solidaire coöperant” genoemd) kan één of meerdere shift(s) doen in plaats
van coöperant Y (“ondersteunde coöperant” genoemd). Het is de teller van Y die aangepast
zal worden alsof Y deze shift gedaan heeft. De teller van X blijft onveranderd.
Een solidariteitsshift kan een regelmatige of een onregelmatige shift zijn, in de winkel, in het
ledenbureau of bij het snijden van de kaas.

Wie kan genieten van een solidariteitsshift?
Iedere coöperant, regelmatige of onregelmatige, die meent dat hij hulp nodig heeft bij het
uitvoeren van zijn shifts, kan vragen van één of meerdere solidariteitsshifts gebruik te
mogen maken.
Hij kan genieten van maximum 5 solidariteitsshifts per kalenderjaar.
Hij moet geen reden opgeven voor het vragen van deze solidariteitsshifts. Het staat
iedereen dus vrij om te beslissen of hij hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn shifts of
niet.
Er bestaat geen lijst met goede redenen om hulp te vragen. We stellen echter wel een lijst
met slechte redenen voor: “Het regent”, “Ik heb er vandaag geen zin in”, “Ik heb zin om iets
te gaan drinken vanavond”, “Ik heb zin om vanmorgen lekker lang uit te slapen ”, ... ;-)

Wie kan een solidariteitsshift aanbieden?
Alle coöperanten (regelmatige en onregelmatige) kunnen solidariteitsshifts aanbieden, op
voorwaarde dat hun status up-to-date is. Vrijgestelde coöperanten of coöperanten met
verlof kunnen geen solidariteitsshifts aanbieden.
Enkel een coöperant kan een solidariteitsshift aanbieden. Een eter kan dus geen
solidariteitsshift doen.
Een solidaire coöperant mag maximum 2 shifts per dag en 5 shifts per maand doen (zijn
« gewone » shift inbegrepen).
Voor zover mogelijk zal de solidaire coöperant solidariteitsshifts uitvoeren van hetzelfde
type als de shifts die hij gewoonlijk doet (winkel, kaas, ledenbureau, supercoöperant, etc.) of
waarvoor hij meent over de nodige vaardigheden te beschikken.

Hoe doe je dit in de praktijk?
Aan de ingang van de winkel is een tabel voorzien om het contact tussen de coöperanten te
vergemakkelijken. De coöperanten die op zoek zijn naar een solidariteitsshift kunnen er
opgeven voor welke shift zij geholpen willen worden (blauw papier). De solidaire

coöperanten kunnen er een aankondiging ophangen om voor te stellen solidariteitsshifts uit
te voeren (roos papier). In de toekomst zouden we graag een elektronisch platform
aanbieden om solidariteitsshifts te vergemakkelijken.
PROCEDURE

Ondersteunde coöperant =
REGELMATIGE

Ondersteunde coöperant =
ONREGELMATIGE

1. Opzoeken van
een shift via de
tabel aan de
ingang

De ondersteunde coöperant meldt De ondersteunde coöperant
welke shift hij niet kan uitvoeren meldt voor welke datum hij een
(datum, uur, soort shift).
shift
moet
doen
(zijn
waarschuwingsdatum).

2. Contact tussen
coöperanten

De solidaire coöperant en de ondersteunde coöperant nemen
contact met elkaar op om een solidariteitsshift te regelen.

3. Inschrijving
voor een shift

Geen voorafgaande inschrijving.

De solidaire coöperant meldt
aan de ondersteunde coöperant
wanneer hij een shift voor hem
zal doen.
De ondersteunde coöperant
schrijft zich zoals gewoonlijk in
op
zijn
naam
voor
de
afgesproken shift, via het
intranet of het ledenbureau.

4. Prestatie van de De solidaire coöperant komt de voorziene shift doen.
solidariteitsshift
De solidaire coöperant vult de aanwezigheidslijst in:
-

vermeldt “solidariteit + zijn naam”
tekent de lijst in de plaats van de ondersteunde coöperant

We raden aan de supercoöperant op de hoogte te brengen van de voorziene
solidariteitsshift.

