YOU
MAGAZINE

“Dany blikt
terug op 35 jaar
trouwe dienst”
Dany

Site Supervisor

G4S ACADEMY
UNIEKE KNOWHOW
EN INZICHTEN DELEN
CUSTOMER FOCUS
NATIONAAL
INSTITUUT VOOR
RADIO-ELEMENTEN
 4S waakt over
G
de MIA's van
front- tot backstage

NUMMER 24 | JUNI 2019

EDITO

“G4S Academy
bundelt expertise
van onze beste
medewerkers
om klantgerichte
oplossingen te
bieden.”

Klant, personeel én
samenleving centraal
Dit nummer staat nagenoeg volledig in het teken van onze klanten
en onze medewerkers. Customer centricity is een speerpunt in
onze dagelijkse strategie. En daar spelen onze Ambassadors en de
G4S Academy een centrale rol in. In die Academy brengen we de
expertise van onze beste medewerkers samen, om klantgerichte
oplossingen te bieden, zowel op technologisch als menselijk vlak.
Op het kruispunt van customer en staff centricity bevindt zich
onze marketing- en communicatieafdeling. Die communiceert niet
alleen naar de buitenwereld, maar heeft ook intern een belangrijke taak, zoals u hier zult kunnen lezen. Dit team ontwikkelde in
samenwerking met HR het nieuwe interne communicatieplatform
‘G4S For You’, en speelt daarmee in op de digitaliseringstrend. We
zetten de teamleden in de spotlights in de rubriek ‘One G4S’ – u
zult trouwens merken dat nogal wat rubrieken een nieuwe naam
hebben gekregen.

Tot slot halen we in dit nummer ook twee onderwerpen aan rond
wat ik graag ‘society centricity’ noem. We ondersteunden het
OCMW Mechelen de voorbije winter in de opvang van daklozen.
Daarnaast bieden we op de arbeidsmarkt mensen met autismespectrumstoornis kansen binnen onze Aviation afdeling. Het zijn
twee voorbeelden van hoe we met G4S Belgium, bovenop onze
basistaak als safety- en securitybedrijf, een meerwaarde proberen
te bieden aan de maatschappij.
Ik wens u veel leesgenoegen.
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Heb je iets interessants
te melden? Of wil je 4YOU
liever niet meer ontvangen?
Laat het ons weten
via marcom@be.g4s.com

Cash Solutions

Event Solutions

4YOU is het algemene
bedrijfsmagazine van G4S.
Dit algemene bedrijfsmagazine wordt u toegestuurd op basis van het gerechtvaardigde belang
dat G4S Belgium heeft bij het promoten van
onze onderneming en het versterken van onze
goede reputatie. Voor onze privacyverklaring
kan u terecht op www.g4s.be/nl-be/privacy.

Jean-Paul Van Avermaet,
Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco
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CUSTOMER FOCUS

G4S en IRE
investeren in het leven
IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen) is dé referentie op het gebied van
radioactieve isotopen voor nucleaire geneeskunde. Deze Belgische wereldleider, gevestigd
in Fleurus, voorziet de medische wereld van radioactieve elementen voor diagnose en
therapie. Jaarlijks goed voor meer dan 30 miljoen onderzoeken! IRE behoort tot de
bedrijven klasse 1, de hoogste klasse inzake nucleaire ondernemingen in België.
De veiligheid is er dan ook van levensbelang.

“In onze sector is beveiliging
van vitaal belang. We kunnen ons dan
ook geen enkele fout veroorloven!”

We ontmoetten veiligheidsexpert Marc
Bleus. Hij werkt al meer dan 26 jaar bij IRE,
waarvan 10 jaar als erkend deskundige in
klasse 1. “Ik ben verantwoordelijk voor
het departement veiligheid, een essentieel
onderdeel van IRE. Naast de gebruikelijke
veiligheidsbewaking, staan wij ook in voor
de nucleaire beveiliging en voor de fysieke
bescherming. Het is uiteraard onmogelijk al
deze taken intern uit te voeren.” Daarom
deed IRE een beroep op de expertise van
G4S sinds heel wat jaren. Meer specifiek gaat
het hier dan om toegangscontrole tot de site,
begeleiding van mensen en veiligheidsrondes.
Strengere identiteitscontroles
Sinds 2011 gelden er strengere maatregelen
voor bedrijven van klasse 1. Zeker wat de
controle betreft van de mensen die de sites

betreden. “Inderdaad. Sinds 2011 is G4S ook
verantwoordelijk voor de identiteitscontrole
op onze site. De agenten moeten op basis
van vooropgestelde lijsten heel nauwgezet
de papieren van iedereen controleren. Ook
gaan ze na of de betrokkenen de toelating
hebben om het domein te betreden.”
Controle op explosieven
Voor klasse-1-sites zijn er bovendien ook
specifieke opdrachten bijgekomen. Onder
meer verscherpte controles bij de toegang
tot bepaalde plaatsen. Zo kan er bijvoorbeeld niemand op z’n eentje naar binnen
gaan. Marc: “De G4S-agenten voeren ook
controles uit met behulp van een metaaldetector. Alle auto’s die de site binnenrijden
worden systematisch gecontroleerd. Niet
alleen op de gewone manier dus, ook om te

vermijden dat er explosieven op het terrein
worden binnengebracht. De opdracht is
bijzonder indrukwekkend.”
IRE stelt 217 mensen tewerk in Fleurus én
tal van medewerkers in onderaanneming.
De site omvat ook andere medische en
nucleaire ondernemingen zoals het filiaal
IRE Elit, dat radiofarmaceutische producten
maakt en TRANSRAD, gespecialiseerd in
het transport van radioactieve producten.
De bewaking van de verschillende alarmsystemen op de site maakt trouwens integraal
deel uit van de security-opdracht van G4S.
Marc: “In geval van alarm contacteren de
agenten onmiddellijk de juiste persoon. In
onze sector is beveiliging van vitaal belang.
We kunnen ons dan ook geen enkele fout
veroorloven!”

Sleutelmomenten in de geschiedenis van IRE:

1971-1973:
oprichting IRE en
eerste bouwwerkzaamheden
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1973-1978:
oprichting van
de afdeling
radio-immunologie

1978-1991:
bouw van de
eerste cyclotron
(deeltjesversneller),
oprichting van het
transportfiliaal
TRANSRAD

1991-2008:
grote investering
van IBA op de
site van Fleurus
(cyclotron prototype 14 MeV SE)

2008-2010:
uitbreiding van
de commerciële
activiteiten op
wereldschaal

2010 tot nu:
groei van de
omzet met
meer dan 140%
tussen 2010 en
2015 en een
personeelsstijging
met meer dan 53%
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G-FORCE
EXAMPLE

Twee mooie nieuwig
heden voor onze interne
communicatie
1. G4S For You
Rond de tijd dat dit 4YOU-magazine in je bus valt, lanceren we G4S For You, ons nieuw
intern communicatie- en informatieplatform. Het zal alle medewerkers up-to-date
houden over wat reilt en zeilt binnen het bedrijf en de eigen afdeling. Je kan het platform
raadplegen via pc, tablet of smartphone.
Katia Geusens, HR Liaison Officer, licht toe: “We willen met G4S
For You de interne communicatie en informatiedoorstroming
binnen het bedrijf verbeteren. Via dit gebruiksvriendelijke platform
kan je gemakkelijk info over G4S Belgium zoals bijvoorbeeld het
arbeidsreglement snel terugvinden.” Het beveiligde platform, enkel
bestemd voor professioneel gebruik, bevat alle functionaliteiten
van een sociaal netwerk. Elke medewerker heeft een eigen login
en kan zijn profiel – zelfs met foto - aanvullen.
Toegankelijk in de field
We komen meteen bij een groot voordeel van G4S For You: de
vlotte toegankelijkheid. Katia: “De meerderheid van onze medewerkers zijn agenten in de field, zonder vaste computer. Vanaf
nu kunnen ook zij het platform consulteren via hun smartphone.
Een nieuwe klant of een nieuwe dienstverlening? Iedereen is nu
snel op de hoogte!”

Informatiedeling
Het nieuwe platform laat alle medewerkers toe zelf zaken te
posten. Ze kunnen bijvoorbeeld een succes delen met hun collega’s of operationele entiteit. Herman Vandenbossche, Marketing
Manager, kadert deze vernieuwing: “G4S Belgium groeit mee in
de sociale cultuur van vandaag, waarin iedereen eenvoudig en
snel communiceert, vaak via de smartphone. Dat principe willen
wij ook intern toepassen. Het zal bovendien mogelijk zijn om info
uitsluitend te delen binnen een bepaalde groep. Zo kunnen we
veel doelgerichter communiceren en vermijden we overbodige
info voor andere collega’s.” Katia vult aan: “Maar als we collega’s
willen feliciteren met een goede interventie, dan delen we dat
wél graag met iedereen natuurlijk.”

2. G4Me
De voorbije maanden testten we bij onze Business Unit Aviation G4Me uit, een nieuwe
app om planningen digitaal te delen met onze medewerkers. Bovendien kan je er snel en
efficiënt mee inspelen op planningswijzigingen én info-aanvragen en attesten mee uploaden.
De volgende maanden wordt G4Me nationaal uitgerold en volgen er opleidingen.
Wie geen digitaal bereik heeft, blijft zijn planning tot nader bericht per brief ontvangen.
Work-life balance
Elke planner heeft een shortlist van collega's die eerst gebeld
worden ingeval van nood. Terwijl er allicht nog meer welwillenden zijn om extra prestaties te doen. Bijvoorbeeld om aan
voldoende maanduren te geraken, omdat de timing of locatie
goed uitkomt ... Met G4Me krijgen veel meer mensen realtime
informatie over vrijstaande shifts. Uit de geüploade voorkeuren
kiest de planner de meest geschikte kandidaat voor de job.
Eddy Vogelaers, National Service Center Manager Security &
Hospitality Services, is bijzonder tevreden over G4Me: “Deze
unieke oplossing voor onze planning houdt rekening met de
work-life balance van de medewerkers.”
Eenvoudiger administratie
Eddy: “Alle info blijft online, dus de gebruiker kan op elk moment
ook voorgaande prestaties consulteren en zelf zijn quota, vakantiedagen, recuperatie-uren enz. beheren. De upload-modus voor
verlofaanvragen en attesten betekent tot slot ook heel wat tijdswinst voor het administratief personeel.”

Veel meer dan een
consultatieplatform!

Met G4Me vertrekken we niet louter vanuit een operationeel standpunt
maar vooral vanuit het individuele perspectief van de eindgebruiker.
Vandaar ook de naam G4Me.

Met G4Me kiest G4S voor een interactieve app.
Daarmee kan de G4S-medewerker:
¡¡ in real time zijn planning consulteren,
¡¡ zelf intekenen op vrijstaande shifts die matchen
met persoonlijke voorkeuren,
¡¡ online verlof aanvragen,
¡¡ afwezigheidsperiodes registreren én staven met
de nodige attesten.
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G4S AMBASSADOR

“Mijn recept voor een
geslaagde carrière als
Site Supervisor?
Goed naar je klant
luisteren en solidair met
je team meedraaien!”

Dany blikt terug op 35 jaar
trouwe dienst bij Ethias
Na 35 jaar trouwe dienst bij Ethias in Hasselt vertrekt Dany deze maand met vervroegd
pensioen. Hij maakt gebruik van de SWT-regeling aangezien hij continu in shifts werkte.
35 jaar lang, bij één en dezelfde klant, ook ’s nachts, in weekends en op feestdagen!
Dat getuigt van liefde voor het vak, voor G4S én voor de klant! Maar nu is het dus tijd voor
een ander hoofdstuk. Eén met meer ruimte voor een sociaal leven …
10

Samen evolueren met de klant
Dany begon zijn carrière bij G4S op 15 april 1984 als ‘postoverste’
bij Ethias. Van bij de start al wist hij van aanpakken. Hij bezocht de
site, mat alles op en luisterde goed naar de medewerkers. Op basis
daarvan stelde hij een gebouwenplan en een ‘Operating Manual’
samen. Naarmate Ethias groeide, evolueerden ook de noden van
de klant. Dany en zijn team stelden zich flexibel op. Ze namen
steeds meer taken op zich en slaagden erin zowel technische
struikelblokken als problemen met de planning intern op te lossen.
Ethias toonde zijn waardering door telkens opnieuw het contract
met G4S te verlengen.
De planner en ‘conciërge’ van Ethias
Vandaag, als Site Supervisor, staat Dany in voor de planning van
de agenten. Hij zet de juiste man/vrouw op de juiste (en liefst

ook meest gegeerde) plaats. Als een heuse conciërge waakt hij
met zijn team over de veiligheid van gebouwen, parkings, mensen,
toegang, technische installaties …
Zeker ’s nachts en in het weekend, wanneer de techniekers
afwezig zijn, is deze controle onmisbaar.
Een hecht team
Samen met zijn medewerkers draaide Dany altijd alle shifts mee.
Tot 1991 sprong hij geregeld in bij geldtransporten. De verstandhouding met zijn teams is dan ook super. De collega’s zullen
hem missen. Maar zijn welverdiende rust is hem dubbel en dik
gegund!
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G4S IN THE WORLD

Breed scala veiligheidsdiensten
en -oplossingen
Gevestigd in Abu Dhabi, stelt G4S UAE
over de hele regio maar liefst 8000 agenten
tewerk, verspreid over meer dan 800
tevreden klanten in heel uiteenlopende
sectoren. Om er enkele te noemen: overheidsdiensten, financiële instellingen, winkelketens, onderwijs, toerisme en uiteraard ook
de olie- en gasindustrie. Naast persoonsbeveiliging, facility management en elektronische beveiligingsoplossingen, houdt G4S
UAE er zelfs een eigen tewerkstellingsdienst
op na: First Select.

Spits-security voor
G4S United Arab Emirates
Het hoogste, grootste, meeste, hotste … Het zijn maar enkele superlatieven die door je hoofd
flitsen als het over de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) gaat. Burj Khalifa, de immense
shopping malls, de luxueuze hotels en het snel groeiende toerisme zijn daar slechts een paar
voorbeelden van. Om de extreme temperaturen natuurlijk niet te vergeten! Een ideale biotoop
voor G4S, dat hier eveneens hoge pieken scoort. Niet alleen inzake tewerkstelling, ook wat
verantwoordelijkheden betreft … Een blik achter de schermen van G4S UAE.
12

Wist je dat
Dubai …
… slechts 5% van zijn
inkomsten uit olie haalt?
… in amper 10 jaar tijd meer
dan een verdubbeling van
het aantal toeristen kent?
… de hoogste toren ter
wereld heeft: Burj Khalifa
(828m)?
… nooit temperaturen onder
de 15°C heeft?
… het enige 7*-hotel ter
wereld heeft? (oh ja, voor
je gaat boeken: sommige
kamers kosten tot $100.000
per nacht)

Marktleider in tewerkstelling
Met First Select biedt G4S haar klanten
HR-oplossingen van A tot Z aan. Uit de
uitgebreide databank van nationaal talent
worden geschikte medewerkers geselecteerd en direct bij de klant tewerkgesteld
(zowel tijdelijk als vast). Payrolladministratie
en HR-activiteiten blijven daarbij de verantwoordelijkheid van First Select, zodat de
klant zich volledig op zijn core business
kan focussen.

G4S UAE in feiten
en cijfers
• Oprichting: 1994 in Abu
Dhabi
• Managing Director:
Mohammad Al Ali
• Medewerkers: 8000
• Klanten: > 800
• Sectoren: overheid,
financiële instellingen,
winkelketens, onderwijs,
toerisme, industrie
(olie en gas), transport en
nutsbedrijven …
• Diensten:
persoonsbeveiliging, facility
management, elektronische
beveiligingsoplossingen,
luchtvaartdiensten,
rekrutering en manpower
resourcing

Mohammad Al Ali,
G4S UAE Managing Director
“Het pausbezoek was van mondiaal
belang. Ons ‘Event Security’-team
zette zich onvermoeibaar in om van
de openluchtmis een veilig en sereen
gebeuren te maken voor de paus en
alle aanwezigen.”

Paus Franciscus in veilige handen
2019 is in de UAE uitgeroepen tot ‘Jaar
van de Verdraagzaamheid’. Naar aanleiding daarvan vereerde Paus Franciscus het
Arabische schiereiland van 3 tot 5 februari
met een historisch bezoek. In het Zayed
Sports City Stadium van Abu Dhabi droeg
hij voor zo’n 180.000 gelovigen een openluchtmis op. Alles verliep vlekkeloos dankzij
de professionele screenings en onvermoeibare inzet van zo’n 500 G4S-agenten. Voor
G4S UAE Managing Director Mohammad
Al Ali was het “een gebeuren van mondiaal
belang dat dankzij onze medewerkers
zowel voor de paus als voor de aanwezige
gelovigen in een serene, spirituele sfeer is
verlopen.”
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ONE G4S

Marketing & Communication

Zij zetten ons merk
dagelijks in de kijker
Heb je je al eens afgevraagd wie dit 4YOU-bedrijfsmagazine samenstelt? Dat is ons
Marketingteam, bestaande uit Barbara, Céline, Herman, Kevin en Tatiana. Zij dragen
het merk G4S uit via diverse media en verhogen zo de visibiliteit van ons bedrijf. Ieder
teamlid is verantwoordelijk voor projecten binnen bepaalde Business Units. We nemen je
mee langs enkele realisaties.

Van links naar rechts: Barbara, Tatiana, Kevin, Herman en Céline.
Heel wat marketingprojecten vragen een combinatie van vaardigheden: kennis van zowel klassieke als digitale communicatie,
maar ook van grafische vormgeving, copywriting, creatie van video,
coördinatietalent ... In het team van Marketing Manager Herman
Vandenbossche kan iedereen zijn troeven maximaal uitspelen.
Laten we eens enkele projecten onder de loep nemen. Een
deel is salesgerelateerd. Sales enablement zou je het ook
kunnen noemen, want het doel is om de Salesafdeling middelen
aan te reiken om de klant makkelijker te overtuigen. Herman:
“Onze Salescollega’s gebruiken een tool die, tijdens een gesprek
bij de klant, hun snel toegang geeft tot alle info over ons bedrijf.
Dat gaat via hun tablet, waardoor ze letterlijk materiaal ‘on the
fingertips’ hebben om onze expertise te demonstreren of om aan
cross-selling te doen. Regelmatig updaten we deze info en zijn we
verantwoordelijk voor het beheer van deze tool.”
“In overleg met G4S Academy & Consultancy Services bieden we
onze salescollega’s ondersteuning bij het toepassen van Effects
Based Security/Safety Design, een aanpak die door G4S
is ontwikkeld. Bij die methode focussen we op het effect dat de
klant op het vlak van security wil gerealiseerd zien.” Diverse content
werd gecreëerd om die methode naar het Sales-team te promoten.
Herman en zijn team zetten ook regelmatig campagnes op.
Een recent voorbeeld was de eindejaaractie of nog de
Safe@Home-campagne in de periode rond Batibouw.
Doel: zoveel mogelijk leads genereren van particulieren die een
alarminstallatie willen.
Daarnaast is er het communicatieluik. Dat omvat zowel interne
als externe communicatie. Het nieuwe interne informatie- en
communicatieplatform G4S For You, waarover je meer leest
op p. 8 in dit magazine, is een project van Marketing en HR.
Nog een voorbeeld van interne communicatie is de Marcom
Toolbox, een platform waar collega’s marketingmateriaal kunnen
terugvinden, zoals PowerPoint-templates, de G4S-guidelines, fotomateriaal, video’s enz. Dit helpt hen overtuigend te communiceren.
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Het Marketingteam beheert ook de algemene G4S-website.
Die kreeg onlangs een zusje: www.werkenbijG4S.be. Een
heel gebruiksvriendelijke site, waar Herman en zijn team terecht
enthousiast over zijn: “WerkenbijG4S.be is een heel efficiënte
website, specifiek voor rekrutering. Het is immers belangrijk dat
we de juiste mensen kunnen aantrekken voor elke job. We hebben
bewust een platform gecreëerd met een sterke zoekfunctie en
met heel doelgerichte informatie. Die site hebben we samen met
de dienst Rekrutering uitgewerkt.” Vergeet daarnaast ook niet
de webshop - www.g4ssafetysolutions.com - waar je terecht
kan voor diverse safetyproducten.

“Heel wat marketingprojecten vragen een
combinatie van skills.
En dit team heeft het
allemaal in huis.”
Marketing verzorgt tegelijk de perscontacten, in twee richtingen.
Herman: “Aan de ene kant proberen we G4S Belgium in de pers te
krijgen om onze bekendheid te versterken. Dat was bijvoorbeeld
het geval naar aanleiding van het proefproject waarbij we mensen
met een autismespectrumstoornis inzetten voor de bagagecontrole
op Brussels Airport. Aan de andere kant komt de pers ook regelmatig naar ons toe met vragen. Bart Verbeeck, Sales en Marketing
Directeur, is het officiële aanspreekpunt voor alle perscontacten.”
“Het is een heel afwisselende job. Dat zullen Barbara, Céline, Kevin
en Tatiana zeker kunnen beamen. We komen in contact met heel
veel mensen binnen de organisatie. Vandaag gaat het over een
nieuwe technologie, morgen over een nieuwe activiteit in Care.
Geen enkele dag is dezelfde!” besluit Herman.

15

CUSTOMER VALUE PROPOSITION

Nieuwe VMS-partner Milestone

Het open platform dat past in
alle zakelijke behoeften

“De combinatie
van mensen en
technologie:
een meerwaarde
voor een grote
veiligheid.”

De markt van videomanagementsystemen (VMS) evolueert snel, ook wat fabrikanten
betreft. Sinds begin 2019 werkt G4S Belgium samen met een bijkomende partner:
Milestone Systems. De voordelen: prijs, eenvoud én veel mogelijkheden door het open
platform en de Milestone Systems Community!

Inspecties in besloten ruimtes

G4S pakt het slim aan
met bodycams

Voor wie geschikt?
Milestone is geschikt voor zowel Enterprise oplossingen zoals die
van Genetec, single-site-oplossing zoals Honeywell of alles wat
hiertussenin zit. Ronald Koeck, Products & Solutions Manager
bij G4S Belgium, preciseert: “Milestone is zowel geschikt voor
klanten die enkel beelden willen bewaren en opzoeken ... tot
de meest uitgebreide vorm van beeldanalyse met behulp van
metadata! Het systeem kan een onbeperkt aantal camera’s
beheren, eventueel verdeeld over een groot aantal sites.”

Voor extra veiligheid én visueel bewijsmateriaal
De procedure met de bodycam moet wel passen binnen het
preventieplan. Is dat het geval, dan zorgt die bodycam niet enkel
voor extra veiligheid, hij levert ook visueel rapportagemateriaal.
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Uitstekende
prijskwaliteitverhouding
De voordelen van Milestone zijn vooral de
prijs, open platform en eenvoud. Toch zijn alle
standaardfunctionaliteiten van een VMS aanwezig:

Ronald: “Als een container beschadigd is, dan kan de inspecteur
dat aantonen met beelden. Die beelden worden bewaard in de
cloud. Naargelang de behoefte van de klant, kunnen we toegangsrechten verlenen tot de livebeelden, de bewaarde beelden of
enkel de gelogde eventgegevens.”
Ook in ondergrondse leidingen
Een betrouwbare draadloze verbinding is natuurlijk cruciaal. 4G
geeft de beste resultaten. De twee betrokkenen zien permanent
de status van de verbinding: de inspecteur via groene en rode
leds, de operator in de controlekamer via zijn scherm.
De technologie is inzetbaar op alle industriële sites waar besloten
ruimtes gecontroleerd of onderhouden moeten worden - ook
ondergrondse leidingen.

Kan Milestone ‘meegroeien’ met de
klantbehoeften?
Milestone is de perfecte oplossing voor bedrijven met een
camerapark van meer dan 16 camera's per site tot aan installaties
met een veelvoud van camera’s met meerdere sites.
Ronald: “Het platform is makkelijk uit te breiden, zodat klanten die
voor Milestone kiezen kunnen blijven werken met die producten,
ongeacht de finale grootte van het beoogde systeem.”

Bij inspectie in besloten ruimtes moeten altijd twee personen aanwezig zijn: een inspecteur
en een veiligheidswacht. Dat maakt zo’n inspectie arbeidsintensief. Maar G4S heeft op tal van
sites al een lokale controlekamer. Dus monitoren wij vanop afstand en gaat er slechts één
persoon ter plaatse, uitgerust met een bodycam.
Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Ronald Koeck, Products &
Solutions Manager bij G4S Belgium, geeft een voorbeeld: “Als
een containerschip aanmeert in een haven, moet de luchtkwaliteit in het ruim eerst worden gecheckt op schadelijke gassen,
vooraleer het schip gelost kan worden. Een inspecteur daalt dan
af, tot 8 containers diep, met een meettoestel en bodycam. De
veiligheidswacht bevindt zich bij G4S niet op het dek, maar in
een controlekamer vlakbij. Die volgt alles via de beelden van de
bodycam. Bij een incident kan hij onmiddellijk ter plaatse gaan of
de hulpdiensten verwittigen.”

hoofdprocessor (CPU) en de grafische processor(en) (GPU)
binnen een PC of server. Daardoor stijgt de prestatie enorm
en daalt de prijs van de hardware.”

Wat zijn de voordelen?
Ronald: “Milestone is compatibel met ruim 8000 camera’s van
zo’n 150 verschillende fabrikanten. Dat biedt de klant een enorme
keuzevrijheid. Het Europese Milestone werkt bovendien nauw
samen met tal van camerafabrikanten zoals Bosch en Hikvision,
waardoor het bedrijf nieuwe ontwikkelingen van de intelligente
camera’s sneller kan integreren in het eigen platform.
Nog een pluspunt: videoverwerking vergt veel processorkracht, en Milestone slaagt erin om die te verdelen over de

•
•
•
•
•

multi-userbeheer
encryptie van data zonder extra licentiekosten
transcoding voor beheer via app
multi-schermvisualisatie
ontdubbeling van beelden op verschillende
opslagmedia
• geen verborgen licentiekosten; bijv. gratis
uitkijken van beelden
• toekomstbestendig door openplatform

Wil je meer info over onze producten?
Contacteer jouw Account Manager of mail naar sales@g4s.be
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G4S ACADEMY

Unieke knowhow
en inzichten delen
Op 11 februari 2019 is de G4S Academy van start gegaan. Een netwerk van specialisten die
er samen voor zorgen dat de waardevolle kennis inzake safety & security en de rijke ervaring
van G4S ter beschikking staan van klanten en medewerkers.
Waarom een G4S Academy?
We hebben heel wat uitmuntendheid in huis. Die willen we
delen met onze klanten. Zo onderscheiden we het merk G4S
op de markt én verbeteren we onze operationele skills. Door
een snellere informatie-uitwisseling zien we bovendien nog beter
wat er allemaal speelt op de markt en bij de klant. Zo kunnen
we maatwerk leveren en anticiperen we op vragen uit de sector.
Deze ‘customer intimacy’ versterkt uiteraard ook de vertrouwensband met onze klanten.

Wat doet de G4S Academy?
Om een maximaal effect te bereiken, omvat onze
Academy vier verschillende diensten, elk met een eigen
informatiedoel.
1. Consulting: Adviesdienst voor klanten en medewerkers met een specifieke vraag. We checken
intern wie daar best op kan antwoorden en brengen
beide partijen met elkaar in contact.
2. Education: Via deze dienst organiseert de Academy
regelmatig seminars, workshops en meetings om
haar kennis en inzichten maximaal te delen met de
klanten.
3. Information: Hier wordt alle bestaande documentatie waarover G4S beschikt opgeslagen en ter
beschikking gesteld van klanten en medewerkers.
4. Platform: Iedereen die met veiligheid en security
te maken heeft, kan op dit platform netwerken
en waardevolle informatie delen. Ook externe
specialisten!
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“Via de G4S Academy
kunnen we onze
customer intimacy
beter laten aansluiten
op onze operational
excellence.”
Wie zetelt er in de G4S Academy?
Naast het kernteam (Academy Manager, Community Officer en
Innovation Officer) omvat de G4S Academy een groep specialisten, ingedeeld in drie niveaus:
• de ‘solution specialists’: delen hun deskundigheid in een
specifieke materie;
• de ‘integrated specialists’: weten ook andere specialismen te
betrekken waar nodig;
• de ‘strategic specialists’: brengen vanuit een helikoptervisie
de juiste specialismen samen.
Via welke kanalen
bereikt de G4S Academy haar publiek?
De klanten worden benaderd via e-mailings, one-to-one meetings,
workshops en seminars. De communicatie naar de medewerkers verloopt via mailings en G4S For YOU, ons nieuw intern

communicatie- en informatieplatform. Iedereen is ook welkom
op de gespecialiseerde workshops en meetings. Jaarlijks is er een
‘Specialist Day’ waarop onze ‘Specialist Awards’ worden uitgereikt.
Wat wordt het eerste wapenfeit
van de G4S Academy?
Sinds haar lancering is de Academy volop bezig met de uitrol
van EBSD (‘Effects Based Security/Safety Design’) naar klanten
en medewerkers. Deze methode gaat na hoe we bij de klant
op een doeltreffende manier de security kunnen optimaliseren.
Daarbij houden we rekening met de effecten die de klant met zijn
veiligheidsmaatregelen wil verkrijgen, het beschikbare budget en
de mate van risico die men (al dan niet) bereid is te lopen.

¡¡ Heb je een vraag of bezorgdheid i.v.m. safety of
security?
¡¡ Zoek je een specialist?
¡¡ Wil je meer te weten komen over Effects Based
Security/Safety Design?
Contacteer G4S Academy:
Judith Witters, Community Officer
g4sacademy@be.G4S.com
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Brussels Airport
“Dankzij G4S

hebben we
mensen geholpen
die anders van
de radar waren
verdwenen.”

Niemand slaapt op straat
in Mechelen
Van 1 december 2018 tot en met 31 maart 2019 ondersteunde G4S het OCMW Mechelen
in de nachtopvang van daklozen. We spraken met Mathias Vaes van het Sociaal Huis in
Mechelen over hoe hij deze samenwerking heeft ervaren.
“De laatste jaren kennen we een enorme
stijging van daklozen met leefloon”, vertelt
Mathias. “Onze primaire opvangcapaciteit is daardoor niet langer toereikend.
We wilden geen tweede keer een situatie meemaken zoals vorige winter. Ons
uitgangspunt is: niemand slaapt op straat
in Mechelen. Dus zijn we met G4S gaan
praten over een vangnet. En maar goed
ook: deze winter vonden 38 verschillende
mensen een bed in onze nachtopvang.”
Waarom was die samenwerking
zo belangrijk?
“We wilden geen bed-bad-broodmodel,
waar mensen komen slapen en daarna
weer direct de straat op gaan. We
wilden mensen opvangen en met onze
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maatschappelijk werkers overdag opnieuw
naar oplossingen kunnen zoeken. Tim en
Patrick, de agenten van G4S die beurtelings de winteropvang ’s nachts bemanden,
slaagden er vaak in om op mensen in te
praten tot onze sociaal assistent ’s morgens
langskwam. Daardoor hebben we toch
enkele mensen aan boord kunnen helpen
die anders weer van de radar waren
verdwenen. Beide G4S-medewerkers
hebben een heel sociaal profiel en waren
betrokken zonder door te schieten in een
hulpverlenersrol. Want je moet weten,
heel wat daklozen zijn soms echt wel hulpverleningsmoe. Trouwens, voor sommige
vrouwen was de aanwezigheid van veiligheid echt essentieel om naar de nachtopvang te durven komen.”

Welke meerwaarde bood G4S?
“Wat ik geweldig vond was de flexibiliteit. Een verlenging van de winteropvang was in een week geregeld. En dat
meedenken. Op hun aangeven kozen we
voor een pand met kleinere kamers en
meerdere badkamer tjes, zodat er geen
wachtrijen en dus wrevel kon ontstaan.
Daar hadden we zelf niet aan gedacht. Ik
ben heel tevreden over deze samenwerking. Anders hadden we voor 38 mensen
geen oplossing gevonden.”
Voor meer informatie over deze
dienstverlening:
Bart Claes, Manager Care & Justice
bart.claes@be.g4s.com

G4S schakelt mensen met
autismespectrumstoornis in bij
bagagecontrole
Eindelijk van die bagage verlost. Denk jij dat ook als je in de luchthaven je koffers op de
transportband zet bij het inchecken? Voor G4S begint dan pas het werk: het screenen van al
die bagage. Sinds februari kunnen we daarvoor op uitzonderlijke versterking rekenen.
Samen met TRplus, een organisatie die
mensen met autisme begeleidt naar kwaliteitsopdrachten, hebben we 6 nieuwe
agenten aangeworven. Ze staan mee in
voor de X-ray screening van de bagage en
leveren daar een belangrijke bijdrage. Sofie
Eyckerman, Quality & Training Manager
Aviation bij G4S Belgium, verklaar t:
“Mensen met autismespectrumstoornis
(ASS) beschikken over een sterk concentratievermogen, focussen op details en
merken onregelmatigheden daardoor
snel op.”
Grondige selectieprocedure
en opleiding
In tegenstelling tot de andere screeners
roteren hun taken niet. Ze worden niet
ingezet bij de fouille of controle van de

handbagage in de nabijheid van de passagiers, maar werken in alle rust in een aparte
ruimte. Ze hebben wel, net als alle agenten
op de luchthaven, een volledige basisopleiding als bewakingsagent gevolgd plus
de specialisatieopleiding Aviation Security.
Daar ging bovendien een grondige selectieprocedure bij TRplus en bij G4S aan vooraf.
Perfecte mix van kwaliteiten
Sofie: “Goede screeners zijn essentieel
om de veiligheid op de luchthaven te

garanderen. ‘Best people’ is één van onze
belangrijkste groepswaarden.
En mensen met ASS hebben precies die
capaciteiten die hen geschikt maken voor
de job – als je uiteraard de juiste omstandigheden creëert waarin ze optimaal
functioneren. Het is een doelgroep die
door de beperkte sociale vaardigheden
niet makkelijk aan een job geraakt, maar
vanuit ons CSR-standpunt zijn we erg blij
dat ze bij ons wel in het gewenste profiel
passen.”

“Goede screeners zijn essentieel
om de veiligheid op de
luchthaven te garanderen.”

De 6 nieuwe X-ray screeners zitten in een gelijkaardige aparte zaal, maar dan nog soberder ingericht.
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CUSTOMER VALUE RECOGNITION

G4S waakt over de MIA's
Van front- tot backstage
Op 7 februari werden voor de 12de keer de MIA’s (de Music Industry Awards) uitgereikt
door de VRT, in samenwerking met Kunstenpunt. Een dertigtal G4S-agenten werd in Paleis 12
op de Heizel ingezet om de hele show back- en frontstage te beveiligen. Onze medewerkers
stonden ook in voor een feilloos onthaal van zowel de gasten, de gastsprekers als de genomineerden. Tijdens de afterparty kon iedereen onbezorgd uit zijn dak gaan dankzij het wakende
oog van onze getrainde collega’s.

“J ullie mensen
gaan de extra
mile.”
Een selectie uit de tevreden reacties aan
het adres van onze medewerkers.

VOOR SOMMIGE
DAKLOZEN WAS
VEILIGHEID ESSENTIEEL

ZONDER HEN
HADDEN WE ZEKER
WATERSCHADE
OPGELOPEN
Renaud Lesage – ploegbaas Preventie en
Brandbeveiliging kerncentrale Tihange
In het weekend van 9 maart stelde het team van G4S Belgium
een abnormale hoeveelheid water vast in een van de lokalen
van de kerncentrale in Tihange. Hun alerte, onderzoekende
houding, hun voorzichtigheid en snelle communicatie stelden
de brandweerdiensten in staat om snel tussen te komen en
de nodige maatregelen te treffen.
Renaud Lesage: “Ik wil graag het professionalisme onderstrepen
van de twee G4S-agenten die in onze centrale werken. Zij kennen
onze installaties door en door. Ze zagen dan ook onmiddellijk in
dat er iets niet klopte. Dankzij hun directe interventie konden
wij snel een lek ontdekken dat ons heel wat schade had kunnen
berokkenen.”

Mathias Vaes – Afdelingshoofd sociale zaken,
Sociaal Huis Mechelen
In de winter manifesteert armoede zich zoveel harder dan
anders. In Mechelen schakelde het Sociaal Huis G4S in om
bijkomende nachtopvang te voorzien voor daklozen van
december tot maart.
Mathias Vaes: “De meeste mensen verbleven er slechts
enkele nachten, tot onze sociaal assistenten een oplossing
voor hen hadden gevonden. Daarom was de communicatie en
samenwerking met de twee G4S-agenten ook zo belangrijk. Het
waren geen bewakers in uniform, maar gewone gasten die er
wat menselijkheid in brachten. Tegelijk boden ze wel de nodige
veiligheid; een tweetal keer kwamen ze gepast tussenbeide bij
een incident. Dat aspect wordt vaak onderbelicht. Ik ben heel
blij dat we dit gedaan hebben, want zo hebben we 38 daklozen
een oplossing kunnen bieden.”

DANKZIJ ZIJN ALERTE
REACTIE WAS DE BRAND
SNEL GEBLUST
Luc Blancke – Afdelingshoofd Technieken Dienst FM
Onderhoud Gebouwen bij de stad Gent
18 februari, kort na middernacht. Een sabotagealarm vanuit
de oude bibliotheek in Gent loopt binnen in de meldkamer
van G4S. Een agent wordt onmiddellijk ter plaatse gestuurd.
Die stelt rookontwikkeling vast in de kelder van het gebouw
en verwittigt meteen de brandweer. Luc Blancke is formeel:
“Dankzij de alertheid van deze man kon de brand snel
worden geblust en is er veel schade voorkomen”.
Maar daar stopt het verhaal niet. Onze agent merkt bij de
controle van het gebouw ook een openstaande nooddeur
op en meldt deze verdachte situatie aan de politie. Drie
jongemannen worden aangehouden in het achterliggende
Albertpark op verdenking van brandstichting.
Luc Blancke: “De mensen van G4S gaan de extra mile, en
dat heeft er mee voor gezorgd dat de vermoedelijke brandstichters zijn opgepakt voor verhoor. Ik ben heel tevreden
over de ondernemende aanpak van deze agent.”

© VRT
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G4S zoekt gepassioneerde nieuwe collega’s
Ontdek onze vacatures op
www.werkenbijG4S.be
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