Van zondag …
EEN VERHAAL OVER MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN.
EN EEN GERUST GEVOEL, DE KLOK ROND.

We doen het van zondag tot zondag.
Vierentwintig uur per dag. Het is een missie die
niet pauzeert wanneer de laatste het licht dooft.
Een overtuiging die niet enkel leeft op een
verdwaalde poster in het kantoor van de directeur.
Want iedere dag doet G4S wat het belooft:
‘Securing Your World’. En dat gaat veel verder dan
veiligheids- en bewakingsoplossingen. Het zijn de beste
zorgen voor onze best people. Uitblinkers in hun vak
die we alle kansen bieden om te groeien. De beste zorgen
voor onze planeet. Onze impact begrijpen en de juiste
inspanningen doen. En de beste zorgen voor onze
omgeving. Een warm hart voor zij die onze hulp
kunnen gebruiken. Vandaag én morgen.
Van zondag tot zondag.

Over G4S België
G4S is wereldleider in geïntegreerde beveiliging,
gespecialiseerd in de levering van beveiligingsproducten,
-diensten en -oplossingen.
De groep is actief in meer dan 110 landen, heeft meer
dan 623.000 werknemers in dienst en is de grootste
beursgenoteerde werkgever in Londen. G4S is ook
genoteerd op de beurs van Kopenhagen.
G4S België heeft meer dan 5700 werknemers in dienst.
Ze leveren services aan openbare instellingen,
grote bedrijven, KMO’s en particulieren.

Hoe wij onze klanten geruststellen
Veiligheid is onze bekommernis, onze roeping. We gaan net dat stapje verder om ervoor
te zorgen, erover te waken.
Ons dienstenpakket steunt op zeven specialisaties:

SECURITY & HOSPITALITY SOLUTIONS

CASH SOLUTIONS

AVIATION & LOGISTIC SOLUTIONS

SECURE TECHNOLOGY SOLUTIONS

SAFETY SOLUTIONS

SECURE CONSULTANCY SOLUTIONS

CARE & JUSTICE SOLUTIONS

Onze groepswaarden
CUSTOMER FOCUS
De relatie met onze klanten is gebaseerd op vertrouwen door het onderhouden van
een hechte en open relatie met hen. Door het aangaan van een partnerschap ontstaat
er een win-win situatie voor beide partijen.

PERFORMANCE
We gaan tot het uiterste om continu onze prestaties te verhogen om zodoende
de continuïteit op lange termijn te waarborgen.

EXPERTISE
Onze expertise ziet u terug in onze innovatieve en toonaangevende benadering bij
het creëren en opleveren van de juiste oplossingen.

INTEGRITY
U kunt er op vertrouwen dat wij altijd de juiste dingen doen.

BEST PEOPLE
Wij zorgen er altijd voor de beste mensen aan boord te hebben, hun competenties te
ontwikkelen, mogelijkheden te bieden en hen te inspireren onze waarden uit te dragen.

COLLABORATION & TEAMWORK
Wij werken samen voor G4S als geheel.

SAFETY FIRST
Veiligheid komt bij G4S altijd op de eerste plaats: we willen de gezondheid en het welzijn
van onze collega’s, klanten en de mensen om ons heen beschermen.

Steunen, groeien en bloeien
De drie pijlers van onze strategie zijn steeds dezelfde: people, planet en profit.
Geen holle begrippen, maar echte fundamenten om onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid op te laten steunen, groeien en bloeien.
Deze verantwoordelijkheid zit immers in het hart van wat we doen: Securing Your World.
Het brengt ons in nauw contact met de basisbehoeften van velen. Of het nu tewerkstelling
is voor mannen én vrouwen, hulp bieden aan de zwakkere groepen in onze maatschappij
of onze impact te beperken op het milieu. Zo garanderen we een betere toekomst voor
ons en voor de generaties na ons.

In het hart van onze strategie
Dagelijks staan we mensen bij om te leven en te werken in een veilige omgeving en maken
we een belangrijk deel uit van verschillende gemeenschappen, met een impact op het
leven van miljoenen mensen wereldwijd.
De waarden die in het verleden werden vastgelegd zijn eerder een leidraad om onze
strategie op te laten groeien. De betekenis van deze waarden en prioriteiten is iets wat
met de tijd mee moet evolueren. Onze medewerkers vullen hier een ontzettend belangrijke rol in. De manier waarop zij die waarden uitdragen geeft het pas echt betekenis.

FOCUS OP WAT ECHT TELT
Integriteit is een gevestigde G4S waarde. Het betekent dat onze klanten, medewerkers
en andere stakeholders ons kunnen vertrouwen dat we de juiste keuzes maken.
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áá Sociale en
economische impact
áá Investeren in de
maatschappij

Ethisch handelen & anti-corruptie
Mensenrechten
Risico-beoordeling
Whistle-blowing & rapportering

INTEGRITEIT

MAATSCHAPPIJ

MENSEN

OMGEVING
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áá Energie- & brandstof-efficiëntie
áá Verminderen van CO2-uitstoot

Gezondheid & veiligheid
Diversiteit
Betrokkenheid
Training & ontwikkeling

INTEGRITEIT

Ondernemen
zoals het
een goede
huisvader
betaamt.
Ethisch ondernemen is voor ons
geen verplichting. Het is een manier
van handelen waarbij we onze
klanten, medewerkers, partners
en de gemeenschappen willen
verzekeren dat we een ethische
organisatie zijn, die niet louter
bestaat om bepaalde doelstellingen
te halen of winst te maken.

Over onze integriteit maken we geen
compromissen. De ethische code voor
onze werknemers toont hoe zij zich
moeten gedragen om onze groepswaarde
‘Integriteit’ uit te dragen, en is gebaseerd
op vier pijlers:

WEES VEILIG & VERTROUWD
WEES EERLIJK & BETROUWBAAR
WEES EERLIJK & ATTENT
WEES PROFESSIONEEL & TROTS
Hieraan koppelde de groep ook
een doordachte richtlijn voor onze
managers die de standaarden en
verantwoordelijkheden toelicht waarvan
we verwachten dat zij ze persoonlijk
overbrengen, in alle aspecten van
onze activiteiten.

EERLIJK EN ETHISCH
CONCURREREN

ANTI-CORRUPTIE
CHARTER

Wij zullen altijd overtuigd maar eerlijk en
ethisch concurreren. Competitief succes,
dat betekent kwaliteit leveren en een
uitstekende service. Hiervoor hebben
we een aantal vuistregels opgesteld
om dit goed over te brengen naar onze
medewerkers.

Wij zijn resoluut gekant tegen steekpenningen en corruptie in alle mogelijke
vormen. We denken dan aan betalingen,
cadeaus of incentives die iemand aanzetten
tot ongepast gedrag.
Alle voorwaarden en bepalingen van wat
wel toegestaan is, staan in de Bribery Act
die geldt sinds juli 2011.

RESPECT VOOR
MENSENRECHTEN
G4S ondersteunt de beginselen van de
Universele Verklaring van de Mensenrechten
van de Verenigde Naties en we engageren
ons om deze te handhaven in ons beleid,
onze procedures en praktijken. Respect voor
mensenrechten is een integraal onderdeel
van onze activiteiten, en zal dat altijd zijn.
Ook wat onze partners betreft, streven we
ernaar om samen te werken met bedrijven
wiens beleid compatibel is met het onze.
We nemen ook alle maatregelen om er
zeker van te zijn ook onze medewerkers de
aanvaarde mensenrechtenconventies niet in
het gedrang brengen.

KLOKKENLUIDERS
Medewerkers die oneerlijke praktijken
ontdekken, kunnen dit melden via het
zogenaamde klokkenluidersprincipe.
Een hotline is steeds beschikbaar waar de
melding in alle vertrouwen kan gebeuren.

Respect voor mensenrechten
is een integraal onderdeel van onze
activiteiten, en zal dat altijd zijn.

MENSEN

De beste
zorgen
voor zij die
uw veiligheid
verzorgen.
Het G4S people-management en de
HR-strategie bepalen voor een groot
stuk hoe wij als organisatie handelen.
Noem het gerust een stokpaardje van
het management. Of noem het een
elementair onderdeel om een goede
werkgever te zijn. Want het is enkel door
de expertise en toewijding van onze
mensen, dat we ook aan de vragen,
noden en verwachtingen van onze
klanten kunnen beantwoorden.

De bedrijfswaarden werden vertaald naar waardengebonden
competenties, gebundeld in een krachtig letterwaard:
G-FORCE. Elke letter staat voor een eis die we aan onszelf
stellen. One team. One G4S. One spirit.

Focus on customers
Operational excellence
Respect
Collaboration
Example

THE RIGHT
(WO)MAN FOR
THE RIGHT JOB
Best people is één van onze groepswaarden omdat net die mensen onze voornaamste vertegenwoordigers zijn van waar
G4S voor staat. Precies daarom doen we er
alles aan om de beste mensen te vinden,
aan te werven en hen helpen te groeien.
Maar Best People is niet gelimiteerd tot
één bepaald profiel. Binnen onze organisatie is er juist een grote diversiteit aan
jobs, zodat ook een grote diversiteit aan
profielen in aanmerking komt voor een
job bij G4S, ongeacht de leeftijd, origine,
huidskleur, geaardheid of geslacht.
Echter, in de bewakingswereld leeft nog
steeds het stereotype van de stoere, mannelijke bewakingsagent. Dit klopt niet met
de realiteit. Wij geloven dat dames evengoed de job van
bewakingsagent kunnen uitoefenen. In
sommige sectoren is een gelijke verdeling
tussen het aantal mannen en vrouwen
noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld in de
luchthaven. Hiervoor lanceerden we een
speciale ladies-campagne.

We houden bewust een directe link
met het onderwijs. Sinds een aantal jaar
bestaat een 7de specialisatiejaar voor
security, waar actief mee overlegd wordt.
Zo worden de behoeften en verwachtingen
van de scholen en de onze op elkaar afgestemd. Voor de leerlingen organiseren we
in de scholen jaarlijks security seminaries
waarin het beroep en de jobmogelijkheden
worden voorgesteld. Via bedrijfsbezoeken
bij onze klanten krijgen leerlingen een
realistisch beeld van het werk als bewakingsagent.

Word jij de nieuwe collega van Silke?
G4S zoekt bewakingsagentes op de luchthaven!
De bewakingswereld is niet alleen een mannenwereld, want ook vrouwen vinden er
hun droomjob. Aangezien op de luchthaven vrouwelijke passagiers enkel gefouilleerd
mogen worden door vrouwelijke bewakingsagenten, zijn dames bij G4S onmisbaar. Hou
je, net zoals Silke, van een boeiende job met leuke collega’s? Ben je alert, diplomatisch
en een expert in multitasking? Dan is deze job zeker iets voor jou!
Solliciteer nu via www.G4S.be/ladies
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Silke houdt van zwemmen

en van haar job in de bewaking.

Wij streven in ons personeelsbestand
naar een weerspiegeling van de beroepsbevolking. Het lijkt een delicate evenwichtsoefening, maar in de praktijk loopt dit heel
anders. Nieuwe werknemers worden geselecteerd en aangeworven op basis van hun competenties, eerder
dan hun geloof, afkomst, ras of geslacht.
Diversiteit blijft een moeilijk te definiëren
begrip. G4S vult dat op haar eigen, spontane manier in. Vaak zit het ook in kleine
initiatieven zoals:
áá persoonsgegevens naar de achterzijde van het sollicitatieformulier
verplaatsen,
áá extra coaching voorzien tijdens
opleidingen voor medewerkers die niet
(meer) de gewoonte hebben
om te studeren.

Samen met VDAB, Actiris en FOREM
houden we specifieke acties om werklozen
en werkzoekenden aan een boeiende
job te helpen. Hierbij werken we met een
aanwervingsbelofte: alle geselecteerde
kandidaten volgen een basisopleiding en
worden nadien minstens voor 3 maanden
tewerk gesteld.

LEREN EN BLIJVEN
LEREN VAN DE BESTE
DIE ER ZIJN
Investeren in degelijke opleidingen en
bouwen aan een sterke groep van getalenteerde medewerkers. Zo geloven we dat
we onze competitiviteit en het engagement
van onze medewerkers behouden. Elke
medewerker krijgt de nodige opleidingen
om zijn job degelijk uit te voeren. Alle (wettelijk verplichte) opleidingen en bijscholingen worden stipt voorzien en waar nodig
voorzien
we extra training on-the-job.

Zo denken we trouwens ook over de
ontwikkeling van onze mensen. We geven
onze medewerkers alle kansen om te
groeien binnen onze organisatie, zowel
horizontaal als verticaal. Dankzij het Career
Development Center kunnen medewerkers aangeven dat ze actief op zoek zijn
naar een nieuwe uitdaging binnen G4S.
Bestaande medewerkers krijgen steeds
voorrang bij het invullen van nieuwe vacatures. Wie doorgroeit, krijgt gepaste opleidingen om zijn/haar toekomstige rol beter
te kunnen invullen. Om jonge hoogopgeleiden snel
te kunnen begeleiden naar een leidinggevende functie, staat het traineeship
op het programma.

We geven onze
medewerkers
alle kansen om
te groeien
binnen onze
organisatie.

WERKEN MET EEN
GLIMLACH EN
EEN GOED GEVOEL
Iedere werknemer moet zich thuis voelen bij G4S. Zowel nieuwe als bestaande
werknemers krijgen de beste zorgen, zodat
hun inzet en engagement vanzelfsprekend wordt. En dat begint bij een hartelijk
onthaal en een nauwe opvolging. Iedere
nieuwe werknemer ontvangt een onthaalbrochure en wordt uitgenodigd voor een
inductiesessie. We hebben ook peter- en
meterschap opgericht. Nieuwe medewerkers krijgen een peter of meter aangeduid
binnen hun eigen team op wie ze kunnen
terugvallen tijdens hun eerste stappen
binnen onze organisatie. Een persoonlijke
follow-up voor nieuwe werknemers, op initiatief van de HR-Officer, is cruciaal om een
goede basis te leggen voor een langdurige
loopbaan bij G4S.
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Een gezonde werknemer in een
gezonde organisatie. Iedereen binnen G4S
moet zijn of haar functie in de beste
omstandigheden kunnen uitvoeren. Medische controles zijn wettelijk verplicht, maar
worden ook effectief succesvol ingezet.
Afhankelijk van de functie, vindt er voor
iedere werknemer op regelmatige basis
een medische check-up plaats. Medewerkers die extra risico’s lopen, zoals wapendracht of werken met honden, worden
bijkomend medisch opgevolgd en preventief behandeld.
Als het op veiligheid en comfort van onze
medewerkers aankomt, sluiten we geen
compromis. Iedereen heeft een bepaalde
rol te vervullen, en dat moet op de best
mogelijke manier kunnen gebeuren. Werkmateriaal moet zo comfortabel mogelijk
zijn: werkstations, bureaustoelen, computerschermen, enzovoorts moeten aan
enkele eisen qua comfort, veiligheid en
ergonomie voldoen.

medewerkers op medische
controle

VEILIGHEID BOVEN ALLES
G4S bevindt zich in een bevoorrechte, maar
tegelijk delicate positie. Onze klanten, collega’s en anderen vertrouwen erop dat we
uitsluitend topmensen tewerkstellen. Dat
we hen een veilige werkomgeving bieden.
En dat we onze mensen stimuleren om de
strikte bedrijfswaarden na te leven. Precies
daarom lanceren we opnieuw een aantal
groepswaarden. Elke werknemer van G4S
moet die waarden begrijpen,
vertegenwoordigen en uitdragen dag in, dag uit.
Safety First is niet zomaar één van onze
groepswaarden. Het bevestigt en versterkt
onze focus op gezondheid en veiligheid
van onze medewerkers. Het is zelfs het
vertrekpunt van wat wij onder ‘safety’
verstaan. Wie veiligheid en beveiliging
predikt, moet vanzelfsprekend ook voor z’n
eigen veiligheid alles in het werk stellen.
Vanzelfsprekend zijn ook de safety-opleidingen voor onze medewerkers.
Safety First houdt in dat we veiligheid topprioriteit geven in alles we doen, wereldwijd. We verbeteren momenteel onze
standaarden voor veiligheid en gezondheid
in de groep. Enerzijds door systemen te
standaardiseren; anderzijds door veiligheids- en gezondheidsobjectieven in te bedden in de individuele
prestatiecontracten. Het Group Executive
Committee (GEC) voert een programma
in om ons veiligheidsbeleid te versterken
doorheen de Groep.

WERELDDAG
VOOR VEILIGHEID
EN GEZONDHEID
De Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO) riep 28 april uit tot ‘werelddag voor
veiligheid en gezondheid op het werk’. De
doelstelling? Nóg meer de nadruk leggen
op de preventie van arbeidsongevallen en
beroepsziekten. En iedereen oproepen om
zijn collega’s te herinneren aan het belang
van veiligheid en gezondheid op het werk een initiatief dat G4S volledig onderschrijft.
Een groot deel van onze medewerkers
begeeft zich regelmatig op de openbare
weg, en ook daar is veiligheid van
primair belang. Met defensief rijden en de
basisregels respecteren, kom je al een heel
eind. Iedere medewerker moet ons road
safety charter ondertekenen en toepassen, en met Eco-Driving stimuleren we hen
om ook zuinig te rijden.
Ieder arbeidsongeluk is er een te veel. We
moeten alles op alles zetten om
de werkomstandigheden van onze
collega’s nóg veiliger te maken.
En om het bewustzijn rond veiligheid
en gezondheid op het werk te verhogen.
De nieuwe bedrijfswaarde Safety First is
alvast een eerste stap.

OMGEVING

De beste
zorgen voor
onze planeet.
De klimaatsveranderingen hebben niet
enkel een invloed op de mens, maar ook op
onze maatschappij en onze infrastructuur.
De uitdaging stelt zich ook op economisch
vlak. Onder andere de stijgende energiekosten en eco-taksen verzekeren dat
energie-efficiëntie belangrijk blijft voor
de duurzaamheid van ons bedrijf.

STREVEN NAAR EEN 100%
GROEN WAGENPARK
Om onze klanten een optimale dienst
te kunnen verlenen, beschikken we over
een wagenpark van ruim 900 voertuigen,
inclusief 200 vrachtwagens. We zijn ons
ervan bewust dat dit een impact heeft
op het milieu. Vandaar onze intentie en
inspanningen om die impact te beperken.
Het meten van de CO2-uitstoot laat ons
toe de vinger aan de pols te houden en
verdere acties te ondernemen.
Via telematica en online software wordt het
brandstofverbruik gemeten op de motor,
en niet via de aanwezige software in de
auto. Dit laat ons toe veel nauwkeuriger de
cijfers te meten en op te volgen.
Bij de keuze van onze brandstofleverancier zijn de bijdrage tot het milieu

en de prestatie op de wagen van de
aangeboden brandstoftypes, van cruciaal
belang. Ook partners voor het onderhoud
en levering van de voertuigen worden
uitgekozen op basis van hun filosofie en
productenaanbod. We werken bij voorkeur
samen met partners die in België gevestigd
zijn.
Zelfs kleine gewoonteaanpassingen
hebben een positieve invloed: zo worden
de routes van onze mobiele teams continu
geoptimaliseerd en opgevolgd via
track & trace. Onze fleet administratie
wordt volledig gedigitaliseerd. Vanaf de
bestelling tot aan het uit rotatie halen van
het voertuig. Inclusief boetes, technische
controles, offertes, facturen…
Werknemers die met de fiets naar het
werk komen, krijgen hiervoor een extra
fietsbonus.

CO2-uitstoot

-5%

HET SYSTEEM WERKT ALS VOLGT:

Een module zit ingebouwd in de wagen.

Het verbruik, de acceleratie- en
remmetingen worden constant
geregistreerd.

Ook de rijstijl in de bochten.

LED

Een kleuren-LED systeem in het
dashboard vertelt de chauffeur of zijn
rijstijl goed is.

Een rood lampje zal oplichten, samen
met een geluidssignaal wanneer de
rijstijl dient aangepast te worden.

Via de online rapportering kunnen
we eventueel bijsturen waar nodig.

BOUWEN AAN EEN
DUURZAME WERKPLEK

EEN VERHAAL
DAT NOOIT STOPT

Ook al zijn we actief over heel het land,
we trachten onze invloed op de omgeving
te beperken. Ons streefdoel is om zoveel
mogelijk te centraliseren en de energieefficiëntie zo hoog mogelijk te houden.
De samensmelting van de diensten Cash
en Secure Solutions zorgde voor een
grotere centralisatie in ons gebouw
in Vilvoorde, waar beide diensten nu
gehuisvest zitten. Hiermee verminderen
we het aantal verplaatsingen om de
samenwerking te bevorderen en beperken
we zoveel mogelijk onze onnodige impact
op het milieu.

Daarnaast zijn er nog veel andere
initiatieven die we hebben gedaan om
onze impact op het milieu te beperken.

Elektriciteitsverbruik blijft altijd een
aandachtspunt. Met lichtsensoren en de
keuze voor duurzame verlichtingstypes
brengen we ons verbruik naar omlaag.
Waar mogelijk passen we een slim
verwarmings- en koelingssysteem toe,
dat centraal gestuurd wordt.
Maar ook onze medewerkers zelf hebben
een belangrijke rol te vervullen. Via de on/
off sensibiliseringscampage willen we ze
attent maken om bijvoorbeeld computers,
projectors en laptops uit te schakelen.

áá Op het digitaal portaal vinden
medewerkers hun loonbrief. Ook andere
communicatie verloopt digitaal, om de
papierhoop te verkleinen.

áá Een recyclageprogramma voor
ongebruikte of verouderde PDA
en mobiele toestellen.
áá Iedere leverancier van G4S ondertekent
officieel onze code of conduct,
onze visie op ecologie en ons beleid
op maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

áá We gaan zelfs een stapje verder en
willen onze partners en leveranciers
inspireren om over te schakelen naar
een elektronische facturatie.
áá Met ons waste-management systeem
houden we alle gegevens over ons
afval bij.

Met het bedrijf dat het onderhoud
van onze gebouwen verzorgt, hebben
we een resultaatscontract afgesloten,
gecombineerd met de afspraak om
ecologische en recycleerbare producten
te gebruiken.

125.000

invoices

50.000 e-invoices

= succesratio van 40%
kostprijs verzending facturen
gedaald met 15%

MAATSCHAPPIJ

Een beter
leven voor
zij die
alle hulp
kunnen
gebruiken.
Enkele collega’s steken de handen uit
de mouwen bij de renovatie van het
Simbahuis van SOS Kinderdorpen.

Hulp bieden aan zij die het echt
nodig hebben, dat is hoe G4S
haar rol ziet in de maatschappij.
Iets waar ook alle medewerkers
mee aan kunnen bouwen. Want
deze visie van ‘teruggeven aan
de maatschappij’ zit immers
diepgeworteld in onze organisatie.

G4S agenten krijgen een rondleiding
in het opvangcentrum van Samusocial.

EEN VEILIGE THUISHAVEN
VOOR SOS KINDERDORPEN

EEN HART VOOR
BRUSSELSE DAKLOZEN
G4S helpt Samusocial, een Brusselse organisatie die zich ontfermt over daklozen, in
het bereiken van haar doelstellingen. Onze
medewerkers en klanten worden soms
geconfronteerd
met daklozen. Samen zoeken we naar oplossingen waar iedereen bij wint. Daklozen
die aangetroffen worden door onze agenten, worden niet zomaar op straat gezet. We
werkten een protocol uit waarbij onze agenten o.a. tips kregen rond hoe ze daklozen
moeten benaderen en naar welke opvangcentra ze hen kunnen gidsen. Zij hebben
steeds een lijst op zak met de centra en een
noodnummer indien een spoedige interventie nodig is.
Tijdens de eindejaarsperiode hebben
17 G4S medewerkers een kerstmaaltijd
geserveerd aan zo’n 200 daklozen.
Zij konden genieten van een driegangenmenu en een echte kerstsfeer.
Tijdens het diner ontving iedere gast een
gevulde schoendoos van onze actie ‘Shoes
in the box’, waarbij we G4S medewerkers
hebben opgeroepen om een schoendoos
te vullen met spullen
en voedingswaren die goed van pas kunnen komen.
Onze expertise en materiaal staan
uiteraard steeds klaar om ingezet
worden, als Samusocial dat vraagt.

SOS Kinderdorpen zijn experts in het
opvangen, begeleiden en grootbrengen van kinderen. Kinderen die er soms
alleen voor staan, of wiens familie niet
meer voor hen kan zorgen. G4S zoekt
steeds naar verschillende manieren om
ook echt een verschil te kunnen maken.
Een aantal medewerkers hebben geholpen bij de renovatie van het Simbahuis,
waar kinderen in goede omstandigheden
opgevangen worden en de beste zorgen
krijgen. We installeerden ook een brandbeveiligingssysteem in het Simbahuis. Want veiligheid
is een basisbehoefte.

BLOED GEVEN, DOET LEVEN
Het zijn vaak niet de centen die het verschil
maken. Bloed geven, en dat weet iedereen
ondertussen wel, is waar we het Rode Kruis
het beste mee kunnen helpen. Daarom
loopt er ook bij ons
een jaarlijkse bloedinzamelactie waar alle
medewerkers voor warm gemaakt worden.
Bloed geven is niet enkel een mooi gebaar
recht uit het hart, maar
redt nog eens levens.

kerstmaaltijd
voor
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gezinnen

IEDERE ATLEET VERDIENT
DEZELFDE KANSEN

Bewakingsagente Dinne zorgt voor een
vlot verloop tijdens de slotceremonie
van de Special Olympics.

De Special Olympics bestaan in de eerste
plaats om atleten met een verstandelijke
beperking kansen te geven. Daarnaast is
het een ontmoetingsplaats voor atleten
die, ondanks hun beperking, ontzettend
gemotiveerd en gepassioneerd met
hun sport bezig zijn. Bij de Europese
zomerspelen van de Special Olympics,
gehouden in België in 2014, hebben we die
speciale atleten mee laten ontdekken wat
een topsportevenement is. We verzorgden
de beveiliging van zowel de openings- als
slotceremonie.
Onze agenten hielden toezicht in de
verschillende arena’s en sportcomplexen.
Ook het Olympisch dorp, waar alle
atleten en hun entourage verbleven, werd
beveiligd door G4S. Zodat zij zich 200%
konden concentreren op maar
één ding: genieten. Want deelnemen
is belangrijker dan winnen.

DE DICHT-BIJ-MIJN-BED SHOW
Ook projecten en goede doelen die in
onze directe omgeving actief zijn, moeten aandacht krijgen. Want de acties die
onze werknemers daar kunnen realiseren,
hebben een grote impact. Via het eigen
Match-it programma wil G4S haar medewerkers warm maken om ook iets te doen
voor de lokale gemeenschap. Medewerkers kunnen hun projecten of goede
doelen registreren bij Match-it. Onze organisatie helpt hen dan door het ingezamelde
geld te verdubbelen.

EEN ONVERGETELIJKE
VAKANTIE VOOR VIER
GEZINNEN

RECHT OP ONDERWIJS,
OOK IN NOODSITUATIES

Een gezin met een ernstig ziek kind
verdient ook een onvergetelijke vakantie.
Zonder kosten en zonder zorgen.
Dankzij Beyond The Moon en G4S, een
partnership dat al enkele jaren loopt,
kunnen ondertussen al vier gezinnen
terugblikken op een heerlijke en zorgeloze
vakantie. Het is dezelfde zorgeloosheid die
we onze klanten bieden, waar we ook deze
gezinnen volop van willen laten genieten.

Soms is doen waar je echt goed in
bent, ook van grote waarde. Tijdens
de campagne ‘Leren Overleven’, waarmee
Unicef het recht op onderwijs in noodsituaties promoot, kwam onze expertise goed
van pas. G4S verzorgde de bewaking en
beveiliging van de schooltent waar bezoekers het project konden ervaren.

COLLEGA’S ZETTEN ZICH IN
VOOR DE GOEDE ZAAK
Altijd het juiste doen, ook buiten de werkuren, is iets waar veel G4S medewerkers
in geloven. Als best people zetten ze zich
graag belangeloos in voor zij die wat extra
hulp kunnen gebruiken. En G4S sponsort
graag zulke evenementen met een hart.

G4S-collega’s
zetten zich in
voor de goede zaak
G4S sponsort evenementen met een hart

Integriteit is een van de
kernwaarden van G4S. We willen
altijd en overal het juiste doen,
ook buiten de professionele uren.
Vraag dat maar aan de vele G4Scollega’s die in hun vrije tijd actief
een goed doel steunen. Als Best
People zetten ze zich belangeloos
in voor hen die wat extra hulp
goed kunnen gebruiken. Zo
dragen ze hun steentje bij tot een
betere wereld.

1 Tour for Life
G4S-agent Jo Van den Meersschaut verzorgde met zijn vereniging motorbegeleiding tijdens
de Tour for Life ten voordele van Artsen Zonder Grenzen. Deze wielertocht ging door de Alpen,
Jura,Vogezen en Ardennen om tenslotte te eindigen bij de Muur van Geraardsbergen. “Onze
motorvereniging leverde een vijftal motards. Wij stonden in voor de veiligheid van de renners.”
2 Stappen tegen muco
Het Mortselse buurtcomité Windhoek organiseerde samen met de vzw Cantincrode de wandeling
‘stappen tegen muco’. De opbrengsten werden integraal geschonken aan ACMA, Actie Comité
Mucoviscidose Antwerpen. G4S-collega Stefaan Ramon nam actief deel aan de organisatie.

1
2

3

3 Nos Enfants Cardiaques
De Race against Nature is niet niks: deelnemers moeten tal van zware obstakels overwinnen. G4Smedewerker Elizabet Petkovic nam eraan deel ten voordele van Nos Enfants Cardiaques, dat
zich richt op kinderen met hartproblemen. “Om obstakels te overwinnen, moesten deelnemers
continu samenwerken. In diezelfde geest van solidariteit steunden we met plezier Nos Enfants
Cardiaques.”
4 Uccle Action Femina Futsal bij Télévie
G4S-collega’s Elodie Romont (rechts) en Maria Fatima Santos (links) maken deel uit van
de vrouwelijke zaalvoetbalploeg Uccle Action Femina Futsal. Dit damesteam zette haar beste beentje
voor tijdens het toernooi van Télévie, de RTL-actie ten voordele van de strijd tegen leukemie en
kanker. “We hebben met de hele ploeg niet alleen een sterk resultaat neergezet, maar ook een mooi
bedrag verzameld voor Télévie. Met dank aan G4S voor de extra steun!”
5 Missing You
G4S-agent Koen Pepermans zet zich jaarlijks actief in voor de Excuusfeesten, een zomers festival
in Kortenberg. Een deel van de opbrengst werd geschonken aan Missing You, een organisatie die zich
inzet voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen. “Mooi dat we zo ons steentje kunnen
bijdragen. We kunnen alleszins terugblikken op een geslaagde editie.”

5

6

7 Humbeek Plage voor Villa Clementina
Ook afgelopen zomer was het wijkfeest van de vzw Humbeek Plage een schot in de roos. En net
als andere jaren werd een groot deel van de opbrengt geschonken aan een goed doel. G4S-collega
Iris Breugelmans: “Dit jaar steunen we Villa Clementina in Zemst: een kinderdagverblijf dat
professionele opvang biedt aan jonge kinderen met én zonder een beperking. De bijkomende steun
van G4S was hiervoor zeker mooi meegenomen.”

4

8 Ju-Jitsu Club Luchtbal
De Ju-Jitsu Club in de Antwerpse wijk Luchtbal biedt kansarmen de mogelijkheid om hun tijd op een
zinvolle en sportieve manier door te brengen. G4S-collega Erik Van de Schoor: “Dankzij de
sponsering van G4S konden we uitpakken met splinternieuwe uitrustingen. Onze jeugd kijkt dan ook
gemotiveerd uit naar het komende seizoen.”

8

7
9
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6 Move for Parkinson
Move For Parkinson is een meerdaags evenement met twee doelstellingen: mensen sensibiliseren
rond de ziekte van Parkinson en de nodige fondsen werven voor onderzoek naar deze ziekte.
Deelnemers konden onder meer mee komen sporten, meedoen aan een quiz en een comedyavond bijwonen. Organisator Chantal Proost: “G4S-agenten Niels Hermans (foto), Ersan
Durel, Ibrahim Kocaoglu, Nick Verboven en Peter Van Gheel droegen enthousiast
hun steentje bij. Hartelijk dank voor jullie inzet!”

4YOU

9 160km voor Memisa
G4S-collega Eve-Anne Decoene wandelde niet minder dan 160 kilometer naar Scherpenheuvel.
Het sponsorgeld ging naar Memisa, een organisatie die medische basiszorgen voorziet voor moeders
en kinderen in de derde wereld. De problemen die ze zelf ondervond tijdens de zwangerschap van
haar tweeling inspireerden haar tot dit initiatief. “Het was superzwaar, maar de bezoekjes van mijn
G4S-collega’s gaven me kracht. De pijn in mijn voeten bleef echter nog lang nazinderen!”

4YOU
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Jean-Paul Van Avermaet
Managing Director
People Coach

“Mensen zijn
mijn soft spot.”
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Philippe Docx
CSR Manager
Shared Value Believer

“We hebben als bedrijf veel ambitie in alles wat we doen, maar
dat vertaalt zich soms in zeer kleine projecten. Voor ons draait het
rond het principe ‘Shared Value’. Eerder dan geld geven aan het
goede doel, willen wij echt iets betekenen. Sociale waarde genereren, heet dat dan in marketingtermen. Kijk naar wat we doen met
Samusocial, waar zowel wij, onze klanten en de daklozen beter bij
varen. Of onze inzet voor SOS Kinderdorpen. Stuk voor stuk projecten waar binnen G4S steeds meer belangstelling voor ontstaat,
zodat we steeds opnieuw meer kunnen betekenen. En dat maakt
mij gelukkig.”

“CSR draait niet rond de wereld
verbeteren, wel rond lokaal een steen
kunnen verleggen.”

ONZE INTEGRITEIT

‘Ethiek en Integriteit’ is een onderdeel van de opleiding voor
leidinggevenden. Uiteraard draait een groot deel van de verplichte opleiding voor bewakingsagenten ook rond deontologie
en integriteit en hoe je in bepaalde situaties dient te reageren als
bewakingsagent. “Dagelijks komen onze agenten in contact met
mensen en dan is empathie een belangrijke eigenschap. We merken dat onze medewerkers bijzonder empathisch zijn, want tijdens
het opleidingsonderdeel ‘Ethiek en Integriteit’ wordt er met veel
aandacht geluisterd naar elkaars cases en standpunten.”

David De Vos
Program Manager
Integrity Explorer

“Vaak is het zó
interessant, dat we
echt tijd tekort
komen.”

“Ethisch en correct handelen is een evidentie
voor mij. De kunst schuilt erin om als
organisatie een goede leidraad te creëren
en de juiste mensen aan te trekken.”

Helen Van Dessel
HR & Recruitment Coordinator
Human Capitalist

De bewakingssector is een strikt en streng gereglementeerde
sector. Logisch, omdat bij de job een grote verantwoordelijkheid
hoort. “Onze mensen dragen een voorbeeldfunctie en dan is het
al van bij de selectie cruciaal om de juiste mensen te selecteren.
Dat vraagt wat van de recruiters. Is de kandidaat competent? Past
hij binnen het team? Zal hij de werkdruk aankunnen? Ethisch en
correct handelen zit in alle lagen van onze organisatie en hopelijk
ook in het DNA van onze collega’s.”

Nancy Demeyere
Quality Manager
Quality Gatekeeper

Nancy stuurt een team van interne en
externe auditors aan. Zij houden op tijd en
stond controles op de navolging van de
procedures en vormen dus een belangrijk
instrument om de integriteit te bewaken.
“Een audit blijft natuurlijk een momentopname, maar door zowel interne als externe
visies samen te leggen krijg je een goed
beeld. Die externe audit is overigens een
verplichting, maar zo zien wij het niet. Onze
integriteit moet gewoon bewaakt worden.”

“Onze integriteit
moét bewaakt worden.”

ONS MILIEU

“De veiligheid van onze medewerkers op de baan primeert. Goed
onderhoud van ons wagenpark speelt ook een rol. Maar ook het rijgedrag proberen we bij te sturen. In een zeventigtal wagens plaatsten we een monitoringsysteem, dat live feedback geeft aan chauffeur over zijn rijstijl. Naast minder ongevallen en langere levensduur
van de wagen, levert dat ons momenteel ook een daling van het
brandstofverbruik op.”

“De veiligheid van
onze medewerkers op
de baan primeert.”

Martin Loys
Mobile Service Coordinator
Road Safety Guardian

“Persoonlijk vind ik
dat iedereen kan
en moet bijdragen
aan het milieu.”

Carine Stiernon
Facility & Warehouse Manager
Green Mindsetter

“Dat zit ook in de opvoeding. Zo proberen
mijn man en ik onze kinderen en kleinkinderen bewuster te maken van onze impact,
zodat zij op hun beurt het kunnen doorgeven. Ook G4S heeft die ‘opvoedende’
rol om het gedrag en gewoontes van haar
werknemers te veranderen.”

“Tijd én brandstof… dat
is wat we besparen met de
intelligente sleutels. Voor onze
klanten betekent dat dus
een efficiëntere en snellere
interventie, en vooral een
geruster gevoel.”
Yves Lauret
Operations Coordinator Mobile Services
Lean & Clean Master

Onze betrachting is om aan onze interventieklanten een Keytube of sleutelkoker on
site te verkopen. Iedere agent is namelijk in
het bezit van een intelligente sleutel, ook
wel IDkey genoemd. Deze sleutel geeft
hem op bepaalde tijdstippen toegang tot
de Keytube. Zo kan die rechtstreeks naar
de klant zonder onnodig omrijden om bijv.
eerst de sleutel op te halen.

Philippe Evrard
Finance & Administration Director
Paperless Guru

“Waarom wij in e-billing geloven?
Omdat het goedkoper, sneller
en beter voor het milieu is.”

ONZE MENSEN

“De klik met de klant
moét er zijn.”
Heel wat van onze collega’s vertegenwoordigen niet enkel G4S,
maar in veel gevallen ook de klanten waarvoor zij werken. Denk
maar aan de hostessen, stewards en parking boys op evenementen. Katleen Vranckaert houdt nauw contact met de klanten en
probeert te begrijpen wat de noden en wensen van die klanten
zijn. “De klik met de klant moét er gewoon zijn.
En andersom ook natuurlijk. Onze uitgebreide selectieprocedure
is al een goede start, want we kijken steeds naar de uiteindelijke
inhoud van de job. Het doet mij altijd een plezier te mogen horen
dat er een goede match is geweest.”

Katleen Vranckaert
Operations Coordinator Event Services
The Matchmaker

Christophe Tack
Capacity Manager Aviation
The Flying Evolution

“Ik heb mijn kansen gewoon
gegrepen. En daar heb ik
absoluut geen spijt van.”
Christophe Tack begon in 2003 aan zijn
loopbaan bij G4S. Hij startte als bewakingsagent zonder vooraf bepaalde ambities.
Via het nieuw opgestarte Career Development Center is hij in 12 jaar tijd gegroeid in
een job met meer verantwoordelijkheden
en waar hij zijn kerncompetenties voluit in
kan gebruiken. “Het CDC is echt professioneel omkaderd en bood mij echt verschillende perspectieven. Mijn analytische
en rekenkundige kwaliteiten gebruik ik nu
dagelijks in een job vol uitdagingen.”

“We zijn één team: op het veld
en bij onze klanten.”
“Van september tot mei spelen we iedere
zaterdag mee in de Interbank competitie.
In deze competitie spelen we tegen een
aantal klanten, waar onze spelers in de
week aan de slag zijn. Ik coach dit team
met veel plezier, de sfeer is echt super. De
jongens kennen mekaar wel, maar werken
daarom niet op dezelfde posten. Toch zijn
er altijd genoeg spelers om een goed team
te vormen. En of we nu op het veld staan
of bij onze klanten: we vertegenwoordigen
nog steeds de waarden van G4S.”

Philippe Matthys
Senior Operations Coordinator
G4S Football Team’s Coach

Abdelouahid Boughanem
Site Supervisor
Protector By Nature

“Ik heb al levens gered.”
“Mijn job speelt zich hoofdzakelijk af in de openbare ruimte en
het spreekt dan voor zich dat we bepaalde veiligheidsvoorschriften respecteren. Ik draag altijd een paar veiligheidsschoenen, een
beschermende broek en vest aangevuld met enkele instrumenten
zoals een GPS en alarmmelder. Maar ik vind dat m’n taak niet moet
beperkt zijn tot het uitvoeren van controles op parkeerovertredingen bijvoorbeeld. Als Site Supervisor heb ik ook een publieke taak,
en dat is het garanderen van de veiligheid van burgers. Want daar
is zeker een rol weggelegd voor G4S. Iemand die bewusteloos op
het voetpad ligt, het zou onmenselijk zijn om daar gewoon aan
voorbij te gaan. Ik heb zo al iemand z’n leven gered.”

Jelle Daniels
Site Supervisor
The Go-Getter

“Wie hier z’n best doet, wordt beloond.
En dat is echt zo.”
Jelle is een ontzettend gemotiveerde en geëngageerde medewerker. Hij begon z’n carrière bij G4S in 2007 en groeide door tot een
functie met meer verantwoordelijkheden. “Bij m’n eerste deelname
aan het Career Development Center bleek dat ik wel de capaciteiten had om een leidinggevende functie uit te voeren, maar dat
ik nog niet ‘rijp’ genoeg was. De input en inzichten die ik daar
verwierf hebben me zeker vooruit geholpen. Enkele jaren later heb
ik me dan opnieuw kandidaat gesteld en heb ik mijn overste, die
op pensioen vertrok, vervangen.”

“Met mensen kunnen werken
is een troef.”
De eventsector is een wereld apart, een kleine wereld ook. De
juiste mensen vinden is dus onontbeerlijk voor een goed draaiende
organisatie. Maar hoe vind je die witte raven? “Je kan op basis
van een gesprek en je buikgevoel wel al voor een stuk oordelen,
maar wij moeten het vooral on the field doen. Pas dan merk je als
het goed zit. In onze branche wordt voornamelijk met freelancers
gewerkt, en gelukkig kunnen we rekenen op een groep van gemotiveerde en getalenteerde werkers. Niet iedereen is multi-inzetbaar,
maar er is genoeg diversiteit aan jobs.”

Stijn Schelfhaut
Manager Event Support
Best People Guide

“Ik voel me goed op mijn werk. Het zit vol uitdagingen, ik werk met
aangename en fijne collega’s. Gemotiveerd en ambitieus als ik ben,
heb ik gaandeweg meer verantwoordelijkheid en vertrouwen van
mijn overste gekregen. Dat ik als Franstalige in een voornamelijk
Nederlandstalig team zit, is nooit een probleem. Een beetje diversiteit houdt het interessant, toch?”

Gibson Kalonga Kabeya
Planning Officer
People Socializer

“Taal,
geslacht of
nationaliteit
zijn geen
drempel.”

ONZE GEMEENSCHAPPEN

BEYOND THE MOON
“De blije gezichten van de kinderen spraken boekdelen. Onze batterijen zijn weer helemaal opgeladen. Deze reis was compleet af!
Alles was prima geregeld. Daarvoor willen we Beyond the Moon en
onze sponsor G4S prijzen. Dankzij jullie beleefden we een prachtige tijd. Wij zouden dit financieel nooit hebben kunnen geven aan
onze kinderen. Uit de grond van ons hart: DANK U WEL!”

“Uit de grond van ons hart:
DANK U WEL!”
Familie Morias

Ibrahim Saib
Engineer
Well-being Activist

SOS KINDERDORPEN
“We zijn allemaal mensen en af en toe moeten we mekaar eens
helpen, vind ik. Eigenlijk was het magnifiek om SOS Kinderdorpen
te kunnen helpen in het Simbahuis. Op persoonlijk vlak, maar ook
om met collega’s op een totaal andere manier samen te werken.
Als ze het me nog eens vragen dan doe ik het opnieuw, zonder
twijfel!”

“We zijn allemaal mensen
en af en toe moeten we mekaar
eens helpen, vind ik.”

“Een G4S
bewakingsagent
zet een dakloze
niet zomaar
op straat,
maar kan
levensreddende
informatie
geven.”

Christophe Thielens
Fundraising Coordinator, Samusocial

SAMUSOCIAL
Sinds de invoering van het protocol dat
Samusocial en G4S hebben uitgewerkt
omtrent de omgang met daklozen,
vinden meer daklozen hun weg naar de
opvangcentra. “Zeker in de winterperiode is het nodig de Brusselse daklozen
voldoende te ondersteunen. De agenten
van G4S, die in de eerste plaats de veiligheidsnoden van hun klanten invullen,
kunnen nu een actieve rol spelen bij
de hulp van dakloze personen en een
betrouwbare partner voor ons om noodgevallen te melden. Het is belangrijk dat
zij daklozen niet zomaar op straat zetten.
Een infosessie over hoe ze daklozen
best benaderen en wat ze meer kunnen
doen (bijvoorbeeld ons opvangcentrum
opbellen of vertellen wat de diensten
van Samusocial zijn) werpt nu al zijn
vruchten af.”

OVER DIT BOEK

Dit boek is gedrukt op FSC©-gecertifieerde papiersoorten.
We gebruikten vegetale inkten, die beter zijn voor het milieu.
De drukkerij behaalde een ISO14001 voor duurzaamheid.
Ontwerp en productie:
DADDY KATE

Homeless Font
In het ontwerp is een uniek lettertype opgenomen, gebaseerd op
het handschrift van Luis, een Spaanse dakloze. Via de organisatie
Homeless Font, ontvangt hij de inkomsten van zijn lettertype en
krijgt hij kansen op een beter leven. Luis is een verlegen man, en
houdt van wandelen en de overwinningen vieren van zijn favoriete
voetbalclub: FC Barcelona.
Meer info op homelessfont.org
Homeless Font is een initiatief van Arrels Foundation en creëert en
verzamelt de lettertypes op basis van het handschrift van daklozen
op in de straten van Barcelona. De opbrengst van de lettertypes
gaat naar de 1400 mensen die Arrels Foundation ondersteunt.

… tot zondag

