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“Technologische
innovatie
zorgt ervoor
dat we meer
mensen kunnen
inzetten voor
care-activiteiten.”

Een warm en innovatief
bedrijf dat zorg draagt
voor de samenleving
Innovatie blijft een belangrijke drijfveer voor G4S. In dit nummer
leest u over de geavanceerde mogelijkheden van onze videomanagementsystemen. We stuurden ook voor het eerst een bekabelde
drone de lucht in, die een fors hogere autonomie als voordeel heeft.
En we hebben bewezen dat we toekomstgericht meedenken met
klanten als Nike, dat zelf een toonbeeld is van innovatief leiderschap.

Ook op internationaal vlak onderscheidt G4S zich door zijn visie
op zorg voor de samenleving. Het samenwerkingsproject met
‘Parents of Autistic Children’ in Thailand is daar een voorbeeld van.
Door in te zetten op diversiteit, willen we een spiegel zijn van de
maatschappij. Ook onze eigen Omar kan daarvan getuigen – en
tal van collega’s in alle geledingen van ons bedrijf.

Misschien heeft de term ‘security & safety’-bedrijf nog altijd een
wat kille, harde ondertoon. G4S bewijst net het tegendeel. Want
weet u wat er echt zo mooi is aan die innovatie? Dat de technologie
er tegelijk voor zorgt dat we meer mensen kunnen inzetten voor
care-activiteiten. Neem nu die videomanagementsystemen, die
autonoom anomalieën kunnen detecteren. Als er minder bewakingsagenten nodig zijn voor direct toezicht dan komt er tijd vrij
voor bijvoorbeeld meer veiligheidspreventie. Of voor een betere
organisatie van snelle medische hulp – op de werkvloer, tijdens
evenementen en zelfs op cruises.

Tijdens de eindejaarperiode hebben we allemaal sowieso wat meer
oog voor de mensen rondom ons. G4S doet dat het hele jaar door,
elke dag opnieuw, voor uw gemoedsrust.
Maak er warme, sfeervolle winterweken van.
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KLANT IN DE KIJKER

G4S en Nike ELC:
een succesvol dubbelspel
Het logo van Nike is een van de meest bekende merktekens ter wereld. De ‘Swoosh’ staat
symbool voor beweging, snelheid, kracht en elegantie. En dat past perfect bij de visie van
Nike én van het G4S-team, dat al sinds 2002 instaat voor de veiligheid van Nike’s European
Logistics Campus (ELC) in Laakdal en Ham. General Services Director Bart Michiels is erg
tevreden over deze samenwerking.

Productie:

Bestaat sinds:

74.000

1972

Sportschoenen
Sportkleding
Sportuitrusting

Wereldwijde omzet 2017:

34,35 miljard
US Dollar

Medewerkers

Nike ELC
Bestaat sinds:

1994
6

+4000
Medewerkers

Oppervlakte sites:

65ha Laakdal
32ha Ham
8ha Herentals

“G4S slaagt erin
zichzelf telkens opnieuw
uit te vinden als
leverancier én expert.”
Bart Michiels, General Services Director

Effectiviteit vergt een veilige werkomgeving
Het Europese distributiecentrum van Nike telt meer dan 4000
medewerkers, verspreid over diverse sites. Om al deze mensen
optimaal te laten functioneren in een veilige omgeving, vertrouwt
Nike ELC op de bewakingsdiensten van G4S. In totaal zijn er een
70-tal agenten actief. “Ze zetten één voor één hun professionalisme
in bij het onthaal, de toegangscontrole aan de gates, de controlroomactiviteiten en het patrouilleren op de sites”, licht Bart toe.
“Zelfs onze nieuwe site, die nog één grote werf is, wordt bijzonder
goed beveiligd door G4S. Verder nemen G4S medewerkers met
plezier back-upactiviteiten voor hun rekening. Tot slot is ook hun
ondersteuning bij speciale events of een bezoek van een atleet van
onschatbare waarde!”
Sneller, beter, groter …
Nike is een groeibedrijf en de site in Laakdal weerspiegelt dat.
Eerder waren er al uitbreidingen naar Ham en Herentals en in 2019
gaat er een tweede distributiecentrum in Ham open.
“De markt wordt groter en verandert continu. Om te blijven
beantwoorden aan de verwachtingen van de consument, moet Nike
mee groeien”, zegt Bart. “Want de markt wordt niet alleen groter
maar ook complexer. Dat heeft uiteraard zijn impact op onze visie
op veiligheid.” Concreet wil Nike ELC een veiligheidsleverancier
die mee groeit en zich aanpast aan de nieuwe marktbehoeften.
Zo moet de productievoorraad in Laakdal goed beveiligd worden.

7 dagen op 7 en 24 uur op 24. “En elke bewakingsagent moet de
Nike-waarden mee uitdragen”, voegt de General Services Director
eraan toe. “Door connectie te zoeken met iedereen op het terrein,
door creatief na te denken over inkorting van controletijden en
door ons permanent up-to-date te houden van de nieuwste technologieën in security.”
Opnieuw voor 5 jaar samen in zee
Omdat G4S perfect tegemoetkomt aan al deze verwachtingen,
haalden we opnieuw de aanbesteding binnen die Nike ELC
vorig jaar uitschreef.
Volgens Bart maken onze agenten echt het verschil. “G4S slaagt
erin zichzelf telkens opnieuw uit te vinden als leverancier én
expert. We werken nu al sinds 2002 officieel samen en we zien
een permanente evolutie in engagement en aanpak. Perfect
op koers met de maatschappelijke veranderingen! Zo maakt
G4S bijvoorbeeld effectief werk van diversiteit. Voor ons is dat
belangrijk, het weerspiegelt de maatschappelijke realiteit van
vandaag. Ook zie ik dat G4S de securitysector meer dynamisch
en sexy maakt. De agenten gedragen zich niet als een routinematige controleur maar als een enthousiaste, hartelijke gastheer.
Zelfs in niet-alledaagse omstandigheden (zoals momenteel op
de nieuwe werf ) zijn ze het gezicht van Nike en zorgen ze voor
positieve vibes. Ook dankzij hen voelt iedereen zich direct
welkom bij Nike ELC.”
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 eloftevolle aftrap voor
B
Multimobility-project
In 2021 starten de werken aan de Brusselse Ring. Voor de omliggende steden en dorpen
zal dit tijdelijk voor extra verkeer zorgen. G4S wil graag een steentje bijdragen om die
overlast tot een minimum te beperken. “Tegelijkertijd willen we de medewerkers een vlot
woon-werkverkeer verzekeren”, zegt Evelien Vandersmissen, Business Development &
Solutions Manager bij G4S Belgium. “Daarom is er de voorbije maanden proactief werk
gemaakt van het project Multimobility.”

“G4S wil fileleed en verkeershinder
helpen beperken met duurzame
alternatieven voor de auto in en
rond het Brusselse.”

EXAMPLE

Inspraak over invulling
Fileleed en verkeershinder kan je beperken door duurzame alternatieven aan te bieden voor het gebruik van de auto in en rond
het Brusselse. “Welke de beste alternatieven zijn, konden onze
medewerkers uit Vilvoorde zelf mee bepalen”, vervolgt Evelien. “We
organiseerden een enquête om ons mobiliteitsaanbod optimaal af
te stemmen op de noden en wensen van onze mensen. De eerste
effectieve stappen in ons Multimobility-project werden daardoor
alvast heel positief onthaald.”
‘Electric Meet & Greet’ op 4 en op 2 wielen
Om de uitstoot door de fleetwagens te verminderen, staat er
sinds kort een elektrische poolwagen - een Renault ZOE - ter
beschikking voor verplaatsingen tijdens de werkdag. Op 8 mei
werd ook een ‘Electric Meet & Greet’ georganiseerd, waarbij
geïnteresseerden praktische info kregen over elektrisch rijden
en een testrit konden maken met de ZOE. “Dé manier om te
proeven van het rijplezier in een elektrische auto!”, vindt Evelien.
Tegelijkertijd konden de medewerkers met hun team een ritje
maken met de elektrische fietsen die G4S ter beschikking stelt.
“Volgens de enquête blijkt er immers heel wat belangstellig te
bestaan voor fietsleasing. De reacties waren dan ook erg enthousiast en het fietsexperiment werd uitgebreid tot eind september.
We stelden vast dat er alsmaar meer gebruik van werd gemaakt.
Niet alleen voor trajecten overdag, maar ook voor ritjes tijdens
de middagpauze, voor woon-werkverplaatsingen en zelfs voor
uitstapjes in het weekend”, stelt Evelien enthousiast vast.
Dit is nog maar een begin …
Hoe klein deze eerste stappen in het mobiliteitsproject ook zijn, ze
hebben volgens Evelien al duidelijk hun vruchten afgeworpen. “Er is
echter nog een lange weg te gaan”, nuanceert ze. “De mobiliteits
acties zullen de komende maanden verder worden uitgebouwd
en aangemoedigd. We zetelen ook in een werkgroep die voor het
hele bedrijventerrein aan de Medialaan gezamenlijke initiatieven
overweegt, zoals bijvoorbeeld carpooling en een pendelbus.”

G4S-collega’s Iris en Anja trapten de eerste elektrische kilometers op de teller. "Werken aan je conditie, je
steentje bijdragen aan het milieu én ontspannen thuiskomen
na je werkdag … wat wil je nog meer?"

“Ik heb de Renault ZOE voor het eerst gebruikt
om naar een meeting in Groot-Bijgaarden te rijden.
Heel makkelijk: gewoon reserveren in de agenda,
sleutel afhalen bij de Fleet-collega’s, nog wat tips
en tricks meekrijgen en … vertrekken maar!
De rit verliep vlot en was opvallend rustgevend,
want de ZOE maakt geen lawaai. Echt de moeite
om eens uit te proberen."
Charlotte, HR & Recruitment Coordinator
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Veiligheidscoördinatie

Veilig van
ontwerp tot
uitvoering

© G2 Architectural Graphics voor TBM
Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke
VK – Arup

De Antwerp Tower wordt nog
25m hoger dan nu. De afbraaken opbouwwerken verlopen
simultaan. Een strikte veiligheids
coördinatie is daarom cruciaal.

Sloop oude GM-site
Antwerpen
Het Havenbedrijf stelde G4S aan om
de veiligheid te begeleiden tijdens de
afbraak van de voormalige Opel-site
(88 ha) in Antwerpen. Hiervoor werd
een veiligheidsplan voor sloop opgesteld. G4S evalueerde en quoteerde
de offer tes van de verschillende
aannemers.

Stel: Bij de renovatie van een gebouw breekt aannemer A aan
de noordzijde een oud stuk dak af. Tegelijk voert aannemer
B funderingswerken uit. Hoe weet aannemer B dat ze van de
noordzijde moeten wegblijven? Wel, dat is één van de taken
van de veiligheidscoördinator.
G4S hanteert een heel duidelijke, integrale visie
op veiligheid. Veiligheidscoördinatie op grote
werven hoort daar ook bij. Want dagelijks
zijn er honderden arbeiders tegelijk actief op
zo’n werf, en dat brengt risico’s met zich mee.

onverwachte tijdstippen bezoeken we de werf
en checken we of de gemaakte veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd, inclusief het toepassen
van beschermingsmiddelen, persoonlijk of
collectief, zoals helmen, gordels, leuningen enz.”

Strak plan!
Veiligheidscoördinatie verloopt in twee fases:
eerst bij het ontwerp, daarna bij de uitvoering van de werken. Elie Regnard, manager
Veiligheidscoördinatie Niveau A bij G4S,
verduidelijkt: “In de ontwerpfase bekijken we
het plan van de architect en speuren we naar
mogelijke risico’s bij de bouw en het latere
onderhoud. In de aanbestedingsfase toetsen
wij het veiligheidsbeleid van de aannemer met
een checklist. Elke offerte geven we dan een
veiligheidsscore, waarna we een advies formuleren voor de bouwheer.”

Uniek: interne audits en een
back-upcoördinator
“Op alle werven voert G4S interne audits uit,
waarbij we het werk van de eigen veiligheidscoördinatoren doorlichten. Als de veiligheidscoördinator bijvoorbeeld tijdens rondgangen vaststelt dat arbeiders niet altijd de voorschriften
volgen, dan zien wij erop toe dat de aannemer
binnen de week over deze problematiek een
veiligheidsoverleg organiseert voor zijn medewerkers. De bewijsdocumenten die aantonen
dat die meeting effectief plaatsvond, moet de
coördinator toevoegen aan het veiligheidsdossier. Het is één van de taken van de auditeur om
daarop toe te zien. Op die manier kent onze
auditeur ook alle werven, zodat hij tegelijk kan
optreden als back-upcoördinator indien iemand
ziek of met verlof is. Zo garanderen we een
continue opvolging van een kwalitatief veiligheidsbeleid, en dat is uniek in de sector.”

Overlegvergadering
“Eens de werken gestart zijn, organiseren we
regelmatig coördinatievergaderingen. We maken
duidelijke afspraken met de betrokken aannemers over wie wat waar gaat uitvoeren. Als er
bv. dakwerken gepland zijn, bestaat het risico
dat er een stuk dwarsligger naar beneden zou
komen, terwijl op de grond arbeiders aan het
ijzervlechten zijn. Dat is levensgevaarlijk. Op
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safety.coordination@be.g4s.com
Tel +32 3 568 99 02

Nieuw VRT-gebouw – Brussel
G4S werd aangesteld om de veiligheid te begeleiden tijdens de oprichting van het nieuwe VRT-gebouw. In
de ontwerpfase schreef G4S o.a. het
te volgen veiligheidsbeleid uit voor
aannemers.

Simulatiebeeld Oosterweelverbinding – BAM nv

Oosterweelverbinding
Antwerpen
G4S coördineert de veiligheid van
het volledige Oosterweelproject.
De komende jaren gaan er heel wat
werven van start, van de linkeroever
tot de aansluiting met het noordelijke
deel van de ring rond Antwerpen.

Turnova – Turnhout
Turnova is een bruisend nieuw stadsdeel in het centrum van Turnhout
met o.a. 250 woongelegenheden en
een 40-tal winkels. G4S zorgt voor
de volledige veiligheidscoördinatie.

© V K Studio, Robbrecht en Daem architecten

“Interne audits en
back-up garanderen
kwaliteit en
continuïteit.”

ZNA Cadix – Antwerpen
G4S neemt de veiligheidscoördinatie
op zich voor de bouw van het nieuwe
ZNA ziekenhuis in de Cadixwijk
(Antwerpen-Noord). Hier werken
momenteel continu 200 à 300 arbeiders op de werf.

Diverse projecten in de
(petro)chemische sector
Momenteel bouwt o.a. Sea Tank
Terminal (Delwaidedok) nieuwe
tankparken voor alle grote tankopslagbedrijven in de Antwerpse
haven. G4S staat in voor het
veiligheidsbeleid.
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Safety First en
well-being bij G4S!
Tijdens de Europe & Middle East Conference in Istanboel in april ontving G4S Belgium de
"Safety First Award 2017" voor het volgehouden safetybeleid van onze onderneming.
“Een opsteker voor iedereen die vorig jaar keihard heeft meegewerkt aan de uitvoering van
onze veiligheidscampagnes”, glundert Prevention Manager Luc Coucheir. “Én een stimulans
voor onze Preventiedienst om verder te gaan op de ingeslagen weg.” We werpen even een
blik achter de schermen van deze dienst.
De Preventiedienst van G4S
Luc wordt in zijn dagelijks werk bijgestaan door twee Prevention
Advisors: Jan Van Hout en Evelyne Guillaume. Samen met hun
Prevention Manager vormen ze de draaischijf tussen werknemer, werkgever, klant én sociale partners en zetelen ze in de

12

respectievelijke overlegorganen. Jan en Evelyne bieden operationeel preventieadvies en maken actief werk van arbeidsveiligheid.
Dat kan uiteraard niet zonder de assistentie van Prevention
Assistant Sylvia Tesser. “Zij staat in voor de administratie van
Secure Solutions, legt contacten met externe diensten, registreert

“Iedereen moet na zijn werkdag veilig
en gezond terug thuiskomen.
Zowel lichamelijk als geestelijk in balans.”

arbeidsongevallen … Te veel om op te noemen”, lacht Luc.
“Hetzelfde geldt ook voor Prevention en Security Administration
Officer Angela Ancora, die zich voornamelijk over de administratieve taken voor Cash Solutions buigt.”
Veiligheidsbewustzijn + Veiligheidsgedrag =
Veiligheidscultuur
“Hoewel een Preventiedienst een adviesverlenend orgaan is, is
het uiteraard onze ambitie het aantal arbeidsongevallen effectief
omlaag te krijgen”, zegt Luc. “Aangezien onze medewerkers in
hun diverse sectoren aan uiteenlopende risico’s zijn blootgesteld,
trekken wij resoluut de kaart van ‘bewustwording en verantwoordelijkheid’. Anders gezegd: onze mensen moeten ook zélf
potentiële gevaren ZIEN en MELDEN.” De Prevention Manager
verwijst naar het veiligheidscharter dat elke werknemer daartoe
moet lezen en ondertekenen. “Alleen met een ‘total commitment’
van iederéén bevorder je immers het veiligheidsgedrag en kan je
een algemene veiligheidscultuur installeren. Belangrijk, want een
succesvol preventiebeleid zorgt zowel voor de bescherming van de
werknemers als voor de competitiviteit van onze onderneming!”

Acties 2018 - 2019
Waar het voorbije jaar vooral gericht was op preventie van vallen,
struikelen en uitglijden, wil G4S zich in 2019 meer focussen op
‘Well-being’. “Zo zijn we al gestart met een belevingsonderzoek
naar de mentale en fysieke fitheid van onze medewerkers.
Ons beleid voor volgend jaar zal zich dus meer focussen op
beweging, sport, gezonde voeding, stoppen met roken enz.”, blikt
Luc alvast vooruit.

“Een duurzaam en geïntegreerd hr-beleid, gericht op
veiligheid en gezondheid, zorgt voor minder verloop,
een langere staat van dienst en dus minder risico
op arbeidsongevallen door fouten of onwetendheid.
Daarom zijn onze acties gericht op iederéén, van de
werkvloer tot de top. Elk moment van de dag is ieder
van ons verantwoordelijk voor zichzelf én voor de
mensen om zich heen. Ook thuis. Want veiligheid stopt
niet na de shift ...”

13

AGENT IN DE KIJKER

“Een fantastische
uitdaging om mijn
talenkennis te
gebruiken.”
Wie hem ook maar één keer heeft ontmoet of aan de
lijn had, zal hem niet snel vergeten: Omar, de innemende
Afar-Somalische agent aan het onthaal bij Voka Brussel.
Altijd één en al glimlach en paraat om te helpen.
Variatie troef
Omar is al meer dan 5 jaar aan de slag bij Voka Brussel. Eerst nam hij er als G4S-agent
gedeeltelijk onthaaltaken op zich. Sinds twee jaar is hij echter voltijds een vaste waarde
geworden aan de receptie. Bezoekers ontvangen, zalen reserveren voor events,
catering voorzien, telefonisch onthaal en dispatching … Doordat Omar het eerste
aanspreekpunt is van Voka, is hij er het uithangbord geworden. Omar heeft een heel
gevarieerd takenpakket waar hij met plezier elke dag opnieuw zijn tanden in zet.
“Vervelen doe ik me nooit”, lacht hij. “Voka is immers het grootste ondernemers
netwerk in Vlaanderen en vertegenwoordigt meer dan 18.000 Vlaamse en Brusselse
bedrijven. Hier aan de Koningsstraat zitten we bovendien op de hoofdzetel van alle
regionale Voka-afdelingen. Telefoontjes en vragen in verband met de organisatie van
events, opleidingen, enz. komen dan ook allemaal bij mij terecht. Ik zorg ervoor dat
alles bij de juiste dienst of persoon belandt en dat elk event op logistiek vlak feilloos
verloopt.” Bijkomend is hij ook verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe agenten.
Hoog bezoek
Omar vindt zijn job best spannend! “Aangezien Voka Brussel de belangen van bedrijven
tot op het hoogste niveau behartigt én onderhandelt tussen overheid en ondernemers, krijgen wij hier heel wat belangrijke mensen over de vloer. Ministers, senatoren,
zaakvoerders, ambassadeurs … Een fantastische uitdaging om mijn talen te gebruiken”,
aldus de trotse receptionist. Naast het Afar en andere Somalische streektalen spreekt
hij heel goed Nederlands – zijn moedertaal waarmee hij in Nederland is opgegroeid evenals Arabisch, Frans en Engels. Om die laatste taal nog verder te professionaliseren,
volgde hij via G4S zelfs 2 jaar een extra taalopleiding. Hij volgde eveneens de opleiding
First line proficiency en voorziet binnenkort de opleiding leidinggevende B te volgen.
Familiesfeer
Het allerbelangrijkste in zijn job vindt Omar echter zijn medewerkers. “Zowel de
G4S-medewerkers als de collega’s bij Voka zijn voor mij als familie. Iedereen kent
iedereen. Of je nu manager of agent bent, we voelen ons allemaal thuis bij elkaar. Het
is fijn te weten dat je op je collega’s kan rekenen! En zij kunnen dat natuurlijk ook op
mij. Zelfs in het weekend”, voegt hij er volmondig aan toe.
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“De medewerkers bij Voka én
bij G4S zijn voor mij als familie.
Ik ken ze allemaal en iedereen
kent mij. Ik ga dan ook met
plezier naar mijn werk.”
15
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Inclusie is een prioriteit in Thailand
“Sinds 2011 zijn Thaise ondernemers verplicht mensen met
een beperking in dienst te nemen, à rato van 1 op 100”, zegt
Nattanicha. “Met 18.000 werknemers is G4S Thailand dus verplicht
minstens 180 van deze mensen aan te werven. Ondanks de vele
inspanningen die continu worden gedaan, is dit percentage nog
lang niet bereikt. En dus betalen we - per persoon die we te
weinig in dienst hebben - een bijdrage aan het Thaise fonds voor
mensen met een beperking.”

Van theedame tot
bodyguard, G4S Thailand
biedt het allemaal
Hoewel G4S wereldwijd bekend staat voor beveiligingsoplossingen en security services,
verschilt het aanbod van land tot land, van cultuur tot cultuur. Zo zet G4S Thailand ook
onderhouds- en schoonmaakpersoneel in bij bedrijven. Inclusief de koffie- of eerder de
‘thee-dame’! Diensten die in West-Europa worden overgelaten aan facilitybedrijven.
Ook de nationale wetgeving zorgt soms voor onderlinge verschillen in aanbod en tewerkstelling.
Zo legt de verplichte inclusie van mensen met een beperking Thaise ondernemers extra
financiële druk op de schouders. Managing director Nattanicha Suwannasaksin legt uit hoe G4S
Thailand daar op een creatieve én sociale manier mee omgaat.
16

G4S Thailand vindt sociale oplossing
“Sinds dit jaar werken we samen met de organisatie ‘Parents
of Autistic Children’. We nemen autistische kinderen in dienst
om eenvoudige, sociale taken uit te voeren: mensen helpen in
openbare diensten, tempels schoonmaken, publieke parken
onderhouden enz.”

Win-win voor iederéén
“Hoewel de naam van de organisatie verwijst naar kinderen
met autisme, heeft een groot aantal van hen veeleer een
mentale achterstand. Voor de ouders is het dus, ook financieel, geen sinecure om deze kinderen groot te brengen”,
voegt Nattanicha toe. Hun integratie in de firma is dan ook
een oplossing die alle betrokken partijen voordelen biedt:
¡¡

De kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden, bouwen
meer zelfzekerheid op én verwerven een eigen inkomen.

¡¡

De ouders krijgen een belangrijke financiële steun in de rug.

“En last but not least: de medewerkers van G4S Thailand hebben
een unieke gelegenheid om positief samen te werken aan een
warm, inclusief team”, aldus nog Nattanicha.

G4S Thailand
Algemeen
Opgericht in 1982
ISO 9001 gecertificeerd
sinds 2004
Aantal werknemers
18.000
Diensten
Nattanicha Suwannasaksin
Managing director G4S Thailand
“Ik ben ook heel trots op de overheidslicentie die we in mei
kregen om nieuwe security-medewerkers op te leiden. We
hebben toen meteen de ‘G4S Training Academy’ opgericht.
Begin 2019 openen we daartoe een apart gebouw met training- én overnachtingscapaciteit. Onze nieuwkomers zullen
er gedurende 5 volle dagen een intensieve training volgen.”

¡¡ Bemande
security-oplossingen
¡¡ Facility management
services

Grootste
klantensectoren
¡¡ Banken

¡¡ Shoppingcenters
¡¡ Openbaar vervoer
¡¡ Ambassades
¡¡ …

Verwachte
omzet 2018
108 miljoen euro

¡¡ Elektronische
beveiligingssysteme
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VMS in een stroomversnelling

Elke drie maanden
nieuwe mogelijkheden
Videomanagementsystemen (VMS) stellen ons in staat om een groot aantal beelden automatisch te monitoren en te doorzoeken. Van duizenden camera’s tegelijk! We vroegen
Ronald Koeck, Products & Solutions Manager bij G4S, naar de voordelen van VMS, voor de
klant, maar ook voor onze bewakingsagenten.
Wat kan een VMS allemaal?
“De software interpreteert zelf de informatie die binnenkomt
via diverse types camera’s”, begint Ronald meteen zijn verhaal.
“Visuele beelden, maar ook thermische beelden, soms aangevuld
met auditieve informatie. Een VMS kan bv. ongeoorloofd binnendringen automatisch detecteren, of een te grote concentratie
van personen op één locatie, of personen die te lang aanwezig
blijven op een locatie. Ook nummerplaat- en persoonsherkenning kan, en recent zelfs rook- en vlamdetectie – al is het nog
wachten op de Europese normering eer we dat laatste ook aan
onze klanten kunnen aanbieden.”

Het gaat snel
Videomanagementsystemen ondersteunen het werk van de
bewakingsagent. Hij hoeft niet continu gefocust te zijn op
alle schermen tegelijk. Ronald legt uit: “De software leidt zijn
aandacht naar de locaties waar mogelijk een ongeregeldheid
plaatsvindt. De agent kan zich dus meer concentreren op het
nemen van de juiste actie als er een alarm is. Een onderzoek in
de metro van Parijs heeft trouwens aangetoond dat 60% van de
ongeregeldheden nu al automatisch wordt gedetecteerd. Dat
percentage gaat zeker nog stijgen, en snel zelfs, want elke drie
maanden komt er een nieuwe generatie camera’s op de markt.”

Meer taken met toegevoegde waarde
Ook voor onze klanten biedt een VMS verschillende voordelen.
Ronald gaat verder: “Tot pakweg 5 jaar geleden waren bedrijven
voor hun hele infrastructuur gebonden aan één merk. Vandaag
werkt een VMS merkonafhankelijk. Dat betekent dat G4S telkens
de meest geschikte camera op de markt kan kiezen voor elke
specifieke toepassing van de klant. Dankzij de automatische detectie
gaan mens en technologie samen hand in hand naar een efficiënt
management van het security- en safetyconcept van de klant.
“Maar we zien ook nog een andere tendens in dat VMS-verhaal.
We gebruiken de camera’s niet enkel meer voor security of
safety, maar ook voor marketingdoeleinden. De software registreert namelijk ook hoeveel bezoekers langs een bepaalde plaats
komen in bv. een winkelcentrum. Via heatmapping kunnen we
dan aantonen dat een nieuw product goed gescoord heeft, of
juist onvoldoende zichtbaar was.”
Intelligentie die flink wat tijd bespaart
De grote verwerkingscapaciteit van VMS maakt de technologie
interessant voor bedrijven die een grote site moeten beveiligen.
Ronald: “Vroeger plaatsten we vaak bewegingsdetectoren op de
omheiningen. Maar bij slecht weer (veel wind en zeker sneeuw),
kregen we regelmatig valse alarmen. Met visuele of thermische
camera’s is dat probleem van de baan.”

60% van de ongeregeldheden kan nu
al automatisch worden gedetecteerd.
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Nog een grote sprong voorwaarts zijn de intelligente zoekmogelijkheden van Forensic Search. Dat spaart politiediensten veel tijd
uit. Ronald: “Met deze optie kunnen zij opgeslagen beelden heel
gericht doorzoeken op basis van gegevens uit het onderzoek.
Bijvoorbeeld: een agressie gepleegd door een man, 30-35 jaar,
blauwe jeansbroek, tussen 6 en 7 uur. Dan toont de software
meteen alle beelden die aan die beschrijving voldoen.”

“De agent kan zich meer
concentreren op het
nemen van de juiste
actie als er een alarm is.”
Een oplossing voor elk budget
G4S installeerde tot nog toe altijd producten van het Canadese
merk Genetec – de Rolls Royce zeg maar onder de VMS’en,
met ongelimiteerde mogelijkheden. Maar dat is niet voor elk
bedrijf nodig.
Daarom bieden we binnenkort ook systemen van de merken
Milestone en Honeywell aan, waardoor we voor elk budget een
passende oplossing kunnen bieden.

Privacy is heilig
Camerabeelden zijn persoonsgegevens die we
bekijken en opslaan. We doen dus aan verwerking van
persoonsgegevens, en dan is de GDPR (General Data
Protection Regulation) van toepassing.
Alle ontwikkelaars van videomanagementsystemen
hebben sterk geïnvesteerd in encryptie van die gegevens.
Beelden worden zo veilig mogelijk naar de software
gestreamd, en daarna zo veilig mogelijk gestockeerd op
bv. harde schijven.
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30 agenten paraat in hoogseizoen

Schip ahoi!

“Bij ernstige incidenten
moet er snel en accuraat
opgetreden worden.”

Het succes van cruises blijft toenemen. Ook in Zeebrugge. Nu al meren jaarlijks meer dan
150 cruiseschepen aan. Goed voor ruim een half miljoen passagiers!
Hub naar Vlaamse kunststeden
Om deze stroom passagiers veilig te blijven
ontvangen, heeft Zeebrugge een nieuwe
cruiseterminal gebouwd. Sinds mei 2018 is
de ABC-toren operationeel. In het hoogseizoen ontvangt de haven tot 4 cruiseschepen per dag. De passagiers vertrekken
’s morgens per bus naar steden als Brugge
en Gent, ’s avonds varen ze alweer naar
een volgende haven.

“Hier bewijzen
we onze
enorme
flexibiliteit.”
Jongste passagier soms
50 jaar oud
Kurt Lannoo, Port Facility Security Officer,
is enthousiast: “Op sommigen dagen
passeren hier 9.000 reizigers langs de

terminal. Dan staan wij paraat met 30
goed opgeleide agenten.” Niet evident,
want het takenpakket is heel divers (zie
inzetstuk). Dat vraagt dus een grote flexibiliteit van de medewerkers.

Wat doet G4S?
Kaai

¡¡ toezicht verkeer en
parkeerbeleid
¡¡ passagiersflow in goede banen
leiden
¡¡ begeleiden van hulpdiensten
¡¡ …

ABC Tower

Kurt: “Naast de typische x-rays moeten we
bv. regelmatig hulpdiensten naar het schip
begeleiden, omdat dit toch vaak een wat
ouder publiek is. Ook de geldautomaten
aan boord vullen we aan. En we doen
de monitoring van de brand- en inbraakalarmen. Dat betekent dus concreet dat
bijna alle departementen van G4S hierbij
betrokken zijn.”

¡¡ x-ray (4 scanners en 2
metaalpoorten)
¡¡ random checks met
snuffelhonden
¡¡ toegangscontrole tot schip
¡¡ eerste hulp
¡¡ G4S Secure Monitoring
¡¡ …

G4S heeft er een nieuwe service bij: medische ondersteuning
voor artiesten en crew tijdens concerten of evenementen.
Deze Medical Emergency Teams (MET) zijn een aanvulling op
de lokale of vrijwillige hulpdiensten voor het grote publiek.
grote rugzak met urgentiemateriaal: diverse
geneesmiddelen, maar ook instrumenten
om de ademhaling te verbeteren, de bloeddruk te meten, voor hartmonitoring enz.
Daarnaast kan het MET extra materiaal op
aanvraag meebrengen, zoals zuurstofflessen
of specifieke medicatie.”

Aan boord

¡¡ ATM’s vullen

Hoe reageren in geval van een incident?

Specialisten G4S publiceren handboek
voor de bedrijfshulpverlener
Wat als een collega het slachtoffer wordt van een aanrijding met een heftruck? Of wanneer iemand van het labo zich
verbrandt met een chemisch product? Weet iedereen binnen uw bedrijf hoe hij of zij moet reageren als er iemand
onwel wordt? Gepaste en efficiënte eerste hulp bij dagdagelijkse incidenten kan het verschil maken.
Ons handboek voor de bedrijfshulpverlener - 120 pagina’s geschreven door de Fire, First Aid & Ergonomics-specialisten
van G4S - biedt praktische antwoorden op de meest voorkomende ziektes en blessures op de werkvloer.
De perfecte leidraad voor het verlenen van eerste hulp binnen uw bedrijf! Bestel het handboek in de taal
van uw keuze via onze webshop www.g4ssafetysolutions.com
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Medische ondersteuning
voor artiesten en crew

Bart Claes, Manager Care & Justice bij G4S,
legt uit: “Artiesten vragen steeds vaker aan
de eventorganisator een gespecialiseerd
medisch urgentieteam. Niet alleen voor
henzelf tijdens het concert, maar ook voor
hun crew. Zo’n MET bestaat uit een spoedarts en een verpleegkundige.”
Snel nog even aan de
zuurstoffles
G4S levert ook het medisch materiaal,
zoals een MUG-trousse. Bart: “Da’s een

Britney tevreden,
organisator gerust
G4S stuurde de voorbije maanden al een
MET naar de concerten van Britney Spears,
Bryan Adams, Kate Perry en naar een
American wrestlingtornooi.
Bart: “Vanaf nu kunnen we eventorganisatoren een totaaloplossing bieden waarin
security, hospitality en safety perfect op
elkaar aansluiten. Door een goede communicatie en samenwerking tussen veiligheidsen medisch personeel kunnen we tijdig en
efficiënt ingrijpen. Dat zorgt voor gemoedsrust bij de organisator.”

Pascal Van De Velde,
directeur Greenhouse
Talent:
“De reguliere medische
hulpverlening die standaard
aanwezig is op onze concerten,
doet een uitstekende job voor
het publiek. Maar artiesten
en crew vragen om meer
gespecialiseerde medische
ondersteuning. Bij ernstige
incidenten moet er snel en
accuraat opgetreden worden.
Bovendien zijn ambulances vaak
te lang onderweg om tijdig
in te grijpen. De urgentiearts
en speciaal opgeleide
verpleegkundigen kunnen binnen
de paar minuten ingrijpen en
levensreddende handelingen
stellen. Het G4S Medical
Emergency Team garandeert
voor ons als organisator grote
gemoedsrust.”
De internationale concertpromotor
Greenhouse Talent doet al
jarenlang een beroep op G4S
voor security en aanverwante
dienstverlening. De organisatie
vertrouwt nu ook op het G4S
Medical Emergency Team.
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Primeur: bekabelde G4S-drone
volgt Waregem Koerse
Op 27 augustus zette G4S tijdens de 171ste editie van Waregem Koerse een bekabelde
drone in om het evenement te monitoren. Deze drone is voorzien van een kabel die in
verbinding staat met een grondstation.
Beelden direct naar basisstation
Waar een gewone drone doorgaans maar
zo’n 25 minuten autonomie heeft, kan een
bekabelde drone urenlang in de lucht blijven.
De kans op een ‘fly away’ is bovendien zo
goed als onbestaande. Via de kabel worden
de beelden bovendien direct doorgestuurd
naar het basisstation en kan er sneller
worden ingegrepen indien nodig.

“J ullie mensen
verdienen
een pluim.”
Soms schrijven mensen een mailtje om
onze medewerkers te bedanken voor hun
inzet en enthousiasme. En dat doet deugd.
Een selectie van de voorbije maanden.

ZONDER HEM
HADDEN WE HAAR
NIET ZO SNEL GEVONDEN
Jeroen Petit – bezoeker Blaarmeersen in Gent

Betere bescherming
Hoewel er intern al enkele tests waren
uitgevoerd, was Waregem Koerse het
eerste echte evenement waarop G4S de
bekabelde drone inzette. Voor Robby Van
Mele, director G4S Secure Solutions, was
het alvast een positieve ervaring: “Bepaalde
situaties, terreinen, evenementen en activiteiten zoals festivals vormen nu eenmaal
een extra uitdaging wat beveiliging betreft.
Dankzij de drone hadden we op Waregem
Koerse een veel beter overzicht op het
volledige gebeuren. We kunnen er dan ook
meer bescherming mee garanderen, zowel
aan onze medewerkers als aan de bezoekers
van het event.”

Vrijdagavond, 29 juni. Honderden studenten vieren het einde
van het schooljaar in het sport- en recreatiepark aan de
Gentse Watersportbaan. Ook Jeroen en zijn vrienden. De
stemming zit er goed in, tot een vriendin plots geëmotioneerd
weggaat. Ze lopen haar nog achterna, maar de vriendin is
nergens meer te bespeuren. Haar handtas met gsm liet ze
achter. Het is halfelf en het begint duister te worden aan de
Watersportbaan. Ongerust klampt Jeroen een G4S-agent
op de fiets aan. Die belooft eens rond te kijken. Een tijd later
komt de politie ter plaatse met speurhonden. Een helikopter
staat stand-by. Het is halftwee, en nog steeds geen spoor.
Net voor de start van de zoekactie komt de G4S-agent plots
aanlopen, met de vriendin bij zich. Hij had haar gevonden
en op haar ingepraat om toch terug te keren.
Jeroen Petit: “Ik wilde jullie collega die deze nacht op de
Blaarmeersen in Gent patrouilleerde van harte bedanken voor
het zoeken en terugbrengen van onze vermiste vriendin - in
samenwerking met de politie. Zonder zijn inspanningen hadden
we haar waarschijnlijk niet zo vlot teruggevonden.”

20% MINDER
OVERTREDERS DANKZIJ
VRACHTWAGENSLUIS
Nick Trigaut – Verkeerscoördinator Politiezone
Midow Oostrozebeke
Sinds de invoering van de kilometerheffing zoeken transportbedrijven naar alternatieve routes die vaak door dorpskernen
leiden. Ook navigatiesystemen sturen chauffeurs regelmatig
door de bebouwde kom. Daarom ontwikkelde G4S de
vrachtwagensluis. Begin april 2018 namen we deze technologische innovatie voor het eerst in gebruik om sluipverkeer
van vrachtwagens in te dammen. Met succes!
Nick Trigaut: “Onze politiezone heeft als eerste deze mobiele
vrachtwagensluis gehuurd. Amper een tweetal weken na het
plaatsen van de vrachtwagensluis hebben we vastgesteld dat
er 20% minder overtreders waren dan voordien! Ook van de
bevolking verneem ik dat ze de situatie zien verbeteren. We
zijn dan ook heel tevreden over deze oplossing en de samenwerking met G4S.”

GEFOCUST, BEKWAAM
EN VRIENDELIJK
Dirk Driessens – bezoeker Nacht van het Zoute
Op 4 augustus vond opnieuw de Nacht van het Zoute
plaats, een jaarlijks exclusief laatavond-shoppingevent in
Knokke-Heist. G4S verzorgde de controle en bewaking van
een groot aantal winkels en kunstgalerijen.
Dirk Driessens: “Wat me opviel was dat de medewerkers van
G4S heel gefocust, bekwaam en tegelijk vriendelijk en cliëntgericht
hun taken uitvoerden. De omstandigheden waren nochtans niet
eenvoudig door de grote massa aanwezigen. Sommige bezoekers,
die mogelijk geen uitnodiging op zak hadden, probeerden hier en
daar toch binnen te dringen en ondanks dit trad het G4S-team
heel vlot op. Jullie mensen verdienen een pluim!”

“Een bekabelde drone kan
urenlang in de lucht blijven.”
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KLAAR VOOR DE

TOEKOMST?
G4S zoekt:
BUSCHAUFFEURS
VOOR BRUSSELS AIRPORT
Wil jij mee instaan voor het vervoer van passagiers op het tarmac van Brussels Airport?
Ben je gastvrij en attent? Help je graag mensen met de glimlach? Hou je van een multiculturele
en boeiende werkomgeving? Dan ben jij de gemotiveerde en enthousiaste collega die we zoeken!

Ontdek onze vacatures en stel je kandidaat via www.g4s.be/vacatures
By the way: een rijbewijs D bezitten is een plus, geen must!

Aut. SPF. de l’Int. - Verg. FOD. Binn. Zaken 16.1066.11 (05.05.2012)

Kies voor een job bij G4S

