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PHILIPPE MELLIER  
Voorzitter bij de FRAIKIN Groep   nze Groep heeft een wereldwijde aanpak ten aanzien van CRS en deze 

vormt de leidraad voor onze strategie. Deze groeit en verandert in de loop 
van de jaren zodat we onze doelen verder kunnen verfijnen, met het oog 
op doorlopende verbetering. FRAIKIN plaatst problemen ten aanzien van 

energie en de ecologische transitie in het hart van het bedrijfsmodel. Bescherming van 
het milieu staat centraal in ons CSR-beleid. In het bedrijfsmodel wordt ook rekening 
gehouden met mensen, zonder wie de Groep er niet zou zijn, door te kijken naar 
sociale gelijkheid en ethiek. 

Onze teams helpen ons vooruit. Dankzij onze werknemers, hun meerwaarde en hun 
betrokkenheid kunnen wij een hoogwaardige service bieden aan onze klanten en ervoor 
zorgen dat de Groep goed blijft presteren en zijn concurrentiepositie behoudt. Middels ons 
HR-beleid houden we onder andere kijk op aangeboden trainingen, de geschiktheid voor 
werk, de carrièreontwikkeling, overdracht van kennis, veiligheid op het werk, het 
promoten van diversiteit en het aantrekken van mensen met een beperking. 

Tijdens de acute gezondheidscrisis die de eerste helft van 2020 heeft overschaduwd, 
konden we goed zien hoe solidair, toegewijd en verantwoord onze teams op het gebied 
van verkoop, techniek en administratie waren; deze teams hebben geweldig gerea-
geerd. We hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld om ervoor te zorgen dat trans-
port-, logistiek- en toeleveringsketenwerkzaamheden gewoon konden doorgaan voor 
zowel de maatschappij als het bedrijf. De waarden van FRAIKIN (expertise, moedig-
heid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid) zijn hierbij duidelijk tot uiting 
gekomen. Onze klanten hebben onze toewijding duidelijk kunnen merken in de 
periode dat zij zelf ook kampten met organisationele en economische moeilijkheden. 
Ons motto, "You drive, we care", heeft dan ook extra diepgang gekregen. Ik zou dan 
ook iedereen graag willen bedanken voor hun toewijding in het helpen van anderen 
en voor het geleverde werk.

We gebruiken deze aanpak voor CSR met de overtuiging dat deze uiteindelijk zal 
leiden tot betere prestaties: meer werknemers aantrekken en behouden, betere werk-
omstandigheden bieden, risico's effectiever beheersen, zuiniger kunnen werken, een 
betere relatie opbouwen met partners en ons onderscheiden van de concurrentie. 
Onze visie hierbij is om een duurzame en goed gebalanceerde relatie op te bouwen 
met alle belanghebbenden en om nóg respectvoller te zijn naar de aarde en de mensen 
die erop leven. 

“GEBALANCEERDE 
EN DUURZAME 
SAMENWERKINGEN 
OPBOUWEN MET ONZE 
BELANGHEBBENDEN  
EN RESPECTVOL ZIJN NAAR 
DE AARDE EN DE MENSEN 
DIE EROP LEVEN.”
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EDITORIAL

DE MENSELIJKE FACTOR IN HET 
HART VAN DE MAATSCHAPPELIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN FRAIKIN
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ONZE TAAK 

ONZE MISSIE 

ONZE VISIE 

ONS DOEL 

FRAIKIN, de marktleidende 
aanbieder van commerciële en 

zakelijke voertuighuur en pionier 
in slimme services voor 

onderaanneming en 
wagenparkbeheer, innoveert 
continu en vindt manieren om 

zich aan te passen zodat klanten 
kunnen voldoen aan de 

behoeften van hún klanten.

Klanten diensten en oplossingen 
aanbieden voor commerciële en 
zakelijke voertuigen waardoor 
de klanten zich kunnen richten 

op hun bedrijf.

Nu er steeds meer rijkdom is, er meer 
verstedelijking plaatsvindt en er 
steeds meer wereldwijd wordt 

gehandeld, is er een steeds grotere 
vraag naar veiliger, sneller en 

milieuvriendelijker vervoer en ook 
naar mobiliteitsdiensten. Daarom 
hebben alle bedrijven een lokale 

partner nodig die de juiste voertuigen 
en diensten kan bieden, waarbij 

menselijke expertise en technologie 
op een slimme manier worden 

gecombineerd.

De voorkeurspartner en een 
innovatieve leider worden op het 

gebied van wagenparkbeheer.

   Onze aanpak is gebaseerd op deze vier waarden en al onze werkne-
mers leven ernaar. Deze morele waarden zijn betekenisvol bij FRAIKIN om-
dat ze zowel voor elke persoon als collectief worden uitgedragen. 
We staan vierkant achter deze beloften omdat iedereen in het bedrijf 
elke dag opnieuw hard zijn best doet om ze op te volgen, zich verant-
woord te gedragen en eerlijk te werk te gaan. Klanten en partners die al 
vele jaren met ons samenwerken, weten hoe toegewijd onze werkne-
mers zijn. 
Expertise en toewijding zijn van toepassing in alle functies binnen het 
bedrijf en in alle landen waar FRAIKIN actief is. 

ONZE 
WAARDEN 

EN HOE WE DEZE  
OVERDRAGEN
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PROFIEL VAN DE GROEP

Verantwoor-
delijkheid

Betrouw-
baarheid

Moedig-
heidExpertise



“CSR LEEFT EN VERANDERT 
CONTINU.  
WE WILLEN EEN VISIE VOOR 
10 JAAR CREËREN MET 
REDELIJKE, REALISEERBARE 
MIJLPALEN.”
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Ons CSR-beleid
Het CSR-beleid (maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
het bedrijf ) van FRAIKIN is gebaseerd op respect voor ethische 
principes en mensenrechten. 

DE TWEE FOCUSPUNTEN  
VAN ONS CSR-BELEID 
1. SOCIALE GELIJKHEID 

 Zorgen voor gezondheid en veiligheid voor alle 
werknemers 

 Werknemers trainen om vaardigheden te 
ontwikkelen 

 Diversiteit opnemen in de ontwikkeling van 
werknemers 
2. BESCHERMING VAN HET MILIEU

 Milieugerelateerde en maatschappelijke criteria in 
acht nemen voor het bepalen van het inkoopbeleid 

 Innovatieve projecten ondersteunen 
 Verbruik beheren 

WE ZETTEN ONS IN VOOR HET 
VOLGENDE: 

  voldoen aan de nationale en internationale 
wetgeving, principes, normen en regels, 

  eerlijke werkwijzen hanteren voor onze zaken-
relaties, 

  de ontwikkeling van uitmuntende relaties in de 
sector stimuleren, op basis van respect voor vakbonden 
en constructieve dialoog in de maatschappij,

   gelijke kansen promoten voor wat betreft 
toegang tot werk, trainingen en carrièreontwik-
kelingskansen, 

  ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden 
met de verschillende verwachtingen, behoeften 
en levensstijlen van onze belanghebbenden.

NALEVING EN VEILIGHEID IN ONZE 
ACTIVITEITEN

  FRAIKIN ziet de bescherming van gegevens als 
functieoverstijgend criterium binnen het CSR-be-
leid. Door het aanstellen van een functionaris voor 
de gegevensbescherming voor de Groep in 2018 
werd het mogelijk om correct beheer uit te oefenen. 
Een van onze prioriteiten was de implementatie van 
Privacy by Design, d.w.z. het in acht nemen van de 
Algemene Verordening voor Gegevensbescherming 
(AVG) zodra deze van kracht werd. De functionaris 
helpt elke afdeling met het implementeren van nale-
vingstools, processen en procedures. Tegelijkertijd 
wordt er een effectieve strategie geïmplementeerd 
om voor cyberbeveiliging te zorgen, wordt het 
bewustzijn vergroot en wordt er een trainingspro-
gramma opgezet. Alle werknemers hebben een 
AVG-informatiebrochure ontvangen. Deze is onder-
deel van de documentenkit die elke nieuwe werk-
nemer ontvangt. Meer dan 150 medewerkers op het 
hoofdkantoor hebben training ontvangen over de 
bescherming van gegevens. 

EEN GROTE TOEWIJDING
  De toewijding van FRAIKIN aan duurzame 

ontwikkeling is in 2018 nog verder vergroot door 
de oprichting van een speciale organisatie waar-
voor ook een CSR-directeur is aangesteld; deze ziet 
toe op de gegevensbescherming. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor het implementeren (om te 
beginnen in Frankrijk) van een voortgangsinitia-
tief, geïntroduceerd in 2015, voor verschillende 
ondersteunings- en operationele afdelingen.
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In het kort

HET IMPLEMENTEREN VAN EEN CSR-AANPAK 
is een belangrijke groeifactor voor FRAIKIN

DEZE IS BELANGRIJK BIJ:
 Het vergroten van de motivatie en toewijding 

van werknemers en het aantrekken en behouden 
van grote talenten

 Het versterken van de concurrentiepositie  
van de Groep door de impact op het milieu te 
verkleinen

 Het ontwikkelen van verantwoorde en 
innovatieve services

 Het opbouwen van langdurige 
vertrouwensrelaties met onze belanghebbenden.

PROFIEL VAN DE GROEP

 Wat betekent de 
aanstelling van een 
CSR-directeur? 
Deze functie is belangrijk, 
want deze toont aan dat 
FRAIKIN CSR van groot 
belang vindt in diens 
strategie en werkwijzen. 
Wegtransport heeft een  
grote impact op het milieu  
en de levens van burgers.  
We demonstreren dan  
ook hoe FRAIKIN bijdraagt 
aan de ontwikkeling  
in de sector: we zijn 
vooruitstrevend, promoten 
alternatieve energiebronnen 
en houden onze eigen 
voetafdruk nauwlettend  
in de gaten.

 Hoe draagt CSR bij aan 
de bedrijfscultuur?
Door als bedrijf 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te 
nemen, kunnen we onze 
toewijding aan de 
maatschappij vergroten en 
vraagstukken introduceren 
met betrekking tot 
beheersing.  
Dit is ook een kans om de 
verschillende afdelingen in de 
hele Groep uit te dagen om 
een nieuwe bedrijfscultuur te 
ontwikkelen. 
De nieuwe generatie heeft 
een ander beeld van het 
bedrijf en diens invloed op het 
milieu. Daar moeten we iets 
mee doen. Er veranderen 
veel zaken ten aanzien van 

beperkingen, veiligheid op de 
werkplek en vaardigheden.

 Hoe wordt CSR 
overgenomen door 
belanghebbenden?
Het levenscyclusconcept 
wordt steeds meer 
overgenomen en 
overgedragen door 
werknemers, die 
verantwoordelijker en 
duurzamer te werk gaan. 
De niet-financiële prestaties 
worden bekeken door 
aandeelhouders, klanten 
en leveranciers. Onze 
klanten moeten zich aan de 
CSR-beloften houden.  
Dit is dan ook een belangrijk 
zakelijk middel dat we 
kunnen inzetten.

Interview:
ELISABETH MORETTI, CSR Director, Group Data Protection Officer



 

10 11FRAIKIN CSR-RAPPORT 2019 FRAIKIN CSR-RAPPORT 2019

Ons beleid en onze acties om risico's voor mensen te verkleinen
FRAIKIN blijft geloven dat de efficiëntie van diens structuren en ontwikkeling hand in 
hand gaan met de gezondheid en veiligheid van werknemers en het welzijn op het werk. 
Daarom worden risico's dan ook geïdentificeerd door te kijken naar de mens.

BEHANDELDE ONDERWERPEN RISICO'S BELEID - ACTIEPLAN RISICOFACTOREN

WERKNEMERS  
 Arbeid, werkorganisatie, 

gezondheid en veiligheid, 
industriële relaties, training 
en gelijke behandeling.

 Ontwikkeling van bewustwordingstrainingen in-house 
 Talent aantrekken - Beleid voor behoud 
 Carrièrepaden veiligstellen met het oog op veranderingen 
 Ontwikkeling van vaardigheden - Forward Jobs and 

Skills Management (FJSM) “Carrièrepaden van 
werknemers” (training, Top Tech Challenge, etc.) 

 Welzijn op het werk (thuis werken, etc.) 
 Beleid voor risicopreventie

 Milieuvriendelijk rijden, 
 Charter voor veiligheid op de weg

 Missie voor “beperkingen”  
(in dienst nemen, ESAT-partnerschap, etc.) 

 Gendergelijkheid 
 Diversiteit

 Ontwikkeling van maatregelen voor milieuvriendelijk 
rijden (minder brandstofverbruik) 

 Actieve promotie van het gebruik van “schone” 
voertuigen (NGV, elektrisch, biobrandstof) 

 Ontwikkeling van partnerschappen met openbare 
instellingen (Ademe, Europese Unie, gemeentes)  
 

 Naleving van de AVG (proactief beleid, aanstelling  
van een functionaris voor gegevensbescherming,  
team van AVG-functionarissen voor de Groep, etc.).

 Omzet, inzetbaarheid 
 
 
 
 
 

 Gezondheid en veiligheid 
van werknemers op het werk

 Ongelukanalyse 

 Discriminatie  
 
 

 Klimaatverandering 
Voetafdruk Energieverbruik 
Vervuiling (lucht, geluid)  
 
 
 
 

 AVG - Cyberbeveiliging 
(audits, financiële sancties, 
media, etc.).

 Human Resources-afdeling

 Arbo-manager (gezondheid 
en veiligheid)

 Afdeling voor juridische 
zaken en verzekeringen

 Human Resources-afdeling  
en Arbo-manager (gezondheid 
en veiligheid)

 Afdelingen voor inkoop  
en innovatie

 Afdeling voor juridische zaken 
en verzekeringen - 
Gegevensbescherming

MILIEUGERELATEERD  
 Het algemene beleid voor 

duurzame ontwikkeling en 
vervuiling, de circulaire economie, 
duurzaam gebruik van resources, 
klimaatverandering en de 
bescherming van biodiversiteit. 

MAATSCHAPPELIJK  
 Maatschappelijke inzet, relaties 

met onderaannemers en hun 
leveranciers, maatregelen om  
de gezondheid en veiligheid van 
consumenten te waarborgen.

PROFIEL VAN DE GROEP



E thiek moet integraal onderdeel zijn 
van onze dagelijkse activiteiten. Er 
moet rekening mee worden gehouden 
in het management en in de commer-

ciële en operationele werkzaamheden, omdat 
ethiek de basis is van elke vertrouwensrelatie.
 
ETHISCHE CODE

   In overeenstemming met de Sapin 2-wetge-
ving hebben we onze ethische code zorgvuldig 
opgesteld en uitgebreid verspreid, zowel in 
Frankrijk als bij al onze dochterondernemin-
gen. De code is een herinnering aan onze inzet 
om de mensenrechten volledig te respecteren, 
net als de principes van internationale conven-
ties en organisaties. Er wordt ingegaan op de 
basis van onze cultuur van trouwheid, vertrou-
wen en respect, zodat er gezonde, gebalanceer-

de en transparante relaties kunnen worden 
opgebouwd met alle belanghebbenden. 

GEDRAGSCODE TEGEN OMKOPING
   Om de concepten “omkoping”, “lobby'en” 

en “belangenconflicten” toegankelijker te 
maken, is er voor alle werknemers een speciale 
gedragscode tegen omkoping beschikbaar. 
Dankzij de eenvoudige definities en concrete 
voorbeelden krijgt iedereen een beter beeld van 
de concepten. Deze gids wordt aangepast op 
basis van de specifieke wetten en regels in elk 
land. In het Verenigd Koninkrijk is de Bribery 
Act bijvoorbeeld al enkele jaren van kracht. De 
bewustwording van werknemers wordt nog 
verder verbeterd door werknemers te stimule-
ren om eens per jaar een belangenverstrenge-
lingenformulier in te vullen. 

Iedereen heeft te maken met ethiek

BEHEER

 
Het is belangrijk dat iedereen bij FRAIKIN weet wat onze aanpak 
is ten aanzien van ethiek. We hebben een ethische code, een 
ethische poster en een anti-omkopingscode gemaakt. Deze zijn 
per e-mail verzonden, toegevoegd aan loonstrookjes, verspreid 
binnen de Franse filialen en beschikbaar op het intranet. Deze 
gidsen worden op onze website beschikbaar gesteld aan externe 
partijen en worden binnenkort ook beschikbaar voor 
dochterondernemingen. Hierin wordt onze portal voor meldingen 
met betrekking tot ethiek ook genoemd.  
Er is een trainingsplan ontwikkeld om er zeker van te zijn dat de 
aanpak door iedereen wordt gebruikt. Deze wordt gebaseerd op 
persoonlijke vergaderingen (managementcomités en regionale 
vergaderingen) en op een e-learningmodule voor personeel 
waarvan de kans het grootst is dat dit wordt blootgesteld aan 
omkoping. Na voltooiing wordt een certificaat uitgereikt.

CÉLINE RAMOS DERRIDJ, Internal Auditor, Compliance Officer

Testimonial

Een rapportagesysteem

I edereen (zowel binnen als buiten de 
Groep) met persoonlijke kennis van 

onethisch gedrag kan dit rapporteren 
bij het FRAIKIN-managementteam via 
het platform. 

https://fraikin.signalement.net
Een geïntegreerd vertaalsysteem maakt 
het voor de ethiekfunctionarissen mogelijk 
om alle meldingen af te handelen, in welke 
taal deze ook zijn ingediend.
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CIJFERS VAN DE GROEP

Continue groei

Een gevestigde partner

806

2 800

+58 000

+3%
miljoen euro omzet,  

waarvan 40% wereldwijd 

werknemers

in vergelijking met 2019

Gezondheid

Transport Milieu en bouw

Grootschalige 
retail

Detailhandel 

Openbare 
contracten

166
sectoren

7 000
klanten in  

6 belangrijke sectoren

voertuigen

10
landen 

 
Locaties in  

Europa (ook 
gemeenschappen 

overzee)
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CIJFERS VOOR FRANKRIJK

Doorlopende groei

Een lokale partner

500

2 000 110

+2,5%
miljoen euro omzet  

in Frankrijk  

werknemers voertuigen filialen met een  
interne garage

in vergelijking  
met 2018

30 000



F  l meer dan 75 jaar werken we 
samen met onze klanten om 
hen een hoogwaardige service 
te kunnen bieden.  Op dit 

moment is de Groep actief in tien landen. 
Dankzij de toewijding en professionaliteit 
van onze werknemers zijn we succesvol en 
hebben we een leidende positie in de markt.

ONZE AANTREKKINGSKRACHT 
VERGROTEN

 We zijn actief in een sector waarin er veel 
economische voorwaarden worden gesteld, 
waardoor we de loonkosten in de gaten 
moeten houden, en waarin er een gebrek is 
aan arbeidskrachten. Dit wordt op Europees 
niveau erkend. De belangrijkste beroepen 
bij de Groep: monteurs, koeltechnici, 
carrosseriemonteurs, bestuurders en 
gespecialiseerde verkopers, merken 
rechtstreeks wat het effect is van het gebrek 
aan arbeiders.
Om ons aantrekkelijk te maken, is ons HR-
beleid gebaseerd op twee pijlers: 

 de toewijding en inzetbaarheid van 
werknemers vergroten, 

 grote talenten aantrekken en behouden. 

DUURZAME INZETBAARHEID
 Om de uitdaging ten aanzien van 

inzetbaarheid aan te gaan, volgt FRAIKIN 
het principe van levenslange inzetbaarheid, 
met  het  doel  om vaardigheden te 
ontwikkelen en carrièrepaden vast te 
leggen. We zetten ons daarom in voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid in 
samenwerking met het Franse UWV en 
opleidingsinstellingen (voor bijvoorbeeld 
beroepsopleidingen en re-integratie).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ALS 
PRIORITEIT

  In verschillende landen worden onze 
verhuuractiviteiten gekoppeld aan een 
potentieel gevaarlijke voertuigonderhouds-
activiteit. In 2019 wilden we nul onge-
lukken behalen door een ambitieus beleid 
toe te passen voor een betere risicobeoorde-
ling en meer training. 
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MANNELIJKE EN 
VROUWELIJKE 
WERKNEMERS  

HEBBEN GEÏNVESTEERD  
IN HUN MISSIE

Ons werk en hoe  
we dit doen
De welwillendheid, kwaliteit en motivatie van de werknemers 
spelen een belangrijke rol in het succes van FRAIKIN.  
We houden ons aan onze standaarden en willen het bedrijf  
dan ook klaarstomen voor de toekomst door te werken aan 
vaardigheden, inzetbaarheid en veiligheid.

ONZE TEAMS

De gegevens

2 800  
werknemers  
in 10 landen
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F RAIKIN vindt het enorm belangrijk om werkne-
mers te behouden door hun kennis en vaardig-
heden verder te ontwikkelen. Op deze manier 
zorgen we ervoor dat de belangrijkste vaardig-

heden in-house blijven. In 2019 zijn er verschillende 
maatregelen genomen om de inzetbaarheid te vergroten. 

NIEUWE TOOLS VOOR MANAGERS
 De interne barometer houdt de gemoedstoestand van 

werknemers en teams bij en kan worden ingezet om de 
sociale cohesie te verbeteren. Dit gebeurt anoniem en 
dienst om acties te kunnen implementeren voor het 
verbeteren van het sociale klimaat en om de toewijding 
van werknemers aan het bedrijf te verbeteren. 

 De People Reviews zijn in 2019 geïntroduceerd. Met 
de hulp van Human Resources worden managers 
gevraagd om het carrière-, trainings- en persoonlijke 
coachingplan voor alle teamleden te bepalen, de sala-

risverhoging te bepalen, personen met een 
hoog risico te identificeren en waar nodig te 
anticiperen op de vertrekrisico's. Er wordt 
in het eerste kwartaal van 2020 aan test 
uitgevoerd op het hoofdkantoor.

 In 2020 wordt er een 360° beoordelings-
systeem voor managers geïntroduceerd 
(Feedback 360°). 
Alle managers hebben training gekregen 
voor hun functie als manager en er worden 
coachingsessies aangeboden om ze in hun 
functie te versterken.

VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN EN 
ERKENNEN

  In 2019 is er bijna 40.000 uur aan trai-
ning aangeboden binnen de Groep. Deze 
training is gekoppeld aan het ontwikke-

lingsplan van het bedrijf en was gericht op 
kwalificatie, het verbeteren van vaardighe-
den en het aanpassen aan nieuwe werkwij-
zen. We hebben een dynamische aanpak ten 
aanzien van duurzame inzetbaarheid, zodat 
carrières kunnen worden ontwikkeld en 
werknemers zich kunnen kwalificeren. 
Voor FRAIKIN is de ontwikkeling van werk-
nemers ook een middel om de prestaties te 
verbeteren. We willen er dan ook voor 
zorgen dat 100% van onze werknemers met 
meer dan vijf jaar aan senioriteit tegen eind 
2020 ten minste één niet-verplichte training 
heeft gevolgd. In 2019 was dit in Frankrijk 
81%. Naast het doel van prestaties en 
uitmuntendheid willen we training op een 
humane en maatschappelijk verantwoorde 
manier aanbieden. 

Geschiktheid en taakvervulling 

ONZE TEAMS

De jaarlijkse prestatiecontroles die 
worden uitgevoerd tijdens de 

jaargesprekken worden gebruikt om de 
HR-ontwikkelingscyclus vooruit te 
helpen. Elke werknemer wordt gevraagd 
om diens wensen op het gebied van 
training en inzichten op het gebied van 
mobiliteit te delen.  
In Q4 van 2019 is er een gids 
geïntroduceerd over de manier waarop 
de beoordelingsgesprekken moeten 
worden uitgevoerd.

Jaarlijkse prestatiecontrole
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De gegevens

97%  
geïmplementeerd

 
FRAIKIN heeft voor de hele Groep een beheerstrategie 
voor carrières en vaardigheden. 
Een van de doelstellingen is om talent te identificeren en te 
ontwikkelen met onder andere het High Potential-
programma. Dit initiatief ligt op een lijn met andere 
talentgerelateerde maatregelen, zoals 360° feedback, en 
zorgt voor een consistente aanpak voor prachtige carrières. 
Er wordt hierbij ook gerekend op de coördinatie van het 
trainingsbeleid van de Groep, zodat alle kennis en 
vaardigheden van werknemers worden geharmoniseerd. 
Voordat ik als Group Talent Manager werkte was ik Training 
and Development Manager bij FRAIKIN in het VK en daar 
heb ik gezien in welke mate FRAIKIN ontwikkelingspaden 
kan bedenken voor diens werknemers.

ANTHONY PERFECT, Group Talent Manager

Testimonial

De gegevens

14 Britse werknemers zijn 
ingeschreven voor professionele 
trainingsprogramma's, elk van 18 
tot 24 maanden. Deze zijn voor 
projectmanagers, teamleiders, 
HR-consultants en verkopers.



 

ONZE TEAMS

Professionele training - Belangrijkste cijfers 2019
Door de training worden werknemers beter en veelzijdiger inzetbaar en de werknemers krijgen hierdoor 
ook het idee dat ze er echt bij horen. Hun tevredenheid groeit en daardoor groeit ook de motivatie.

In Frankrijk

In de Groep

Belangrijkste  
trainingsgebieden

35 932
uur training aangeboden  

in 2019

39 849
uur training per jaar,  

gemiddeld

81%

2 667

42
58 64

72 75 81
100

van de werknemers heeft ten minste 
één niet-verplichte training gevolgd

inschrijvingen  
voor training

Technisch 

Verkoop

Rijden

IT

Administratief

Activiteiten

toename in het aandeel 
werknemers dat is opgeleid als %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Testimonials

 
Verkoopvertegenwoordigers voor langetermijnhuur en 
filiaalmanagers volgen een introductieprogramma van 
ongeveer een jaar. 

Dit bestaat uit vier hoofdfases:
 een vierweekse introductiefase, waarbij zowel in het eigen 

filiaal als op een ander filiaal wordt gewerkt, 
 en vergadering met de verschillende afdelingen van het 

hoofdkantoor, met modules over de algemene voorwaarden 
van huur, aangeboden door de juridische afdeling, en over de 
Orias-goedkeuringprocedure, aangeboden door de 
verzekeringsafdeling, 

 training over onze verkoopaanpak, aangeboden door Denis,
 training over handelen bij verkoop (ongeveer zes maanden 

na de indiensttreding), aangeboden door Gilles.
 

Ons doel hierbij is om werknemers te helpen sneller mee te 
kunnen draaien en om bruggen te slaan tussen oude 
ervaringen en de verkoopaanpak van FRAIKIN. 

GILLES PAVAN EN DENIS DESSALIEN, Business Methods and Network Coordination Department

GILLES PAVAN

DENIS DESSALIEN

ONZE TEAMS

R erving is enorm lastig voor 
FRAIKIN. In Frankrijk worden er 
elk jaar ongeveer 500 nieuwe 
werknemers in dienst genomen; 

in het VK zijn dit er ongeveer vijftig en 10 in 
Spanje en 20 in Polen. Naast de trainingen voor 
beroepen in de sector met zware voertuigen, 
wordt er ook gebruikgemaakt van mentoring 
om kennis over te dragen. Dit gebeurt door 
jonge mensen stages aan te bieden en door 
professionals uit andere werkgebieden welkom 
te heten. Naast onze samenwerking met 
Défence Mobilité* werken we ook samen met 
AFPA en Pôle emploi om mensen op te leiden 
tot monteur voor zware voertuigen. IVB-over-
eenkomsten (internationaal vrijwilligerswerk 
bij bedrijven) zijn ook populair voor het inte-
greren van jonge werknemers. Dit gebeurt 
vooral veel in Zwitserland, waar twee verkopers 
zijn geworven op basis van het IVB-programma. 
 
VAKSCHOOL: ZELF MENSEN OPLEIDEN

 Als reactie op de steeds terugkerende 
problemen met werving heeft FRAIKIN 
besloten om zelf een pool van gekwalificeerde 
en gemotiveerde technici te creëren. We 
ontwikkelen onze eigen trainingen op basis 
van het werk dat moet worden gedaan, in 

samenwerking met scholen voor mechanische 
beroepen en verkoop. Studenten aan de 
vakschool volgen een praktijkopleiding met 
gespecialiseerde lessen in techniek (zware 
voertuigen) en carrosserieën (zakelijke 
bachelor). De vakscholen zijn verspreid over 
heel Frankrijk, afhankelijk van de afspraken 
die zijn gemaakt met praktijkscholen en trai-
ningscentra.
Naast de technische stages wordt er ook kennis 
overgedragen en worden er persoonlijke vaar-
digheden bijgebracht door onze uitstekend 
gekwalificeerde monteurs; zij nemen de rol 
van mentor op zich. Het doel is om de 
studenten met een vast contract aan te nemen 
nadat ze zijn afgestudeerd. 
 
DRIEMAANDELIJKSE  
VAKBEURS IN ELKE REGIO

  Om het aantal talenten te vergroten deelt 
FRAIKIN mee aan vele forums en vakbeurzen 
die door de Kamer van Koophandel, Pôle 
emploi en Défence Mobilité worden georgani-
seerd. Iemand van de wervingsafdeling en een 
vertegenwoordiger van het lokale filiaal staan 
klaar om bezoekers te verwelkomen, de werk-
gever te promoten en carrières uit praktisch 
oogpunt te bespreken. 

Werving en selectie: manieren 
om te professionaliseren

de samenwerking met Défence Mobilité
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 “Voordat ik stopte met 
werken als Air Freight 
Forwarder plaatste ik mijn 
cv op een daarvoor 
bestemde website in 
Evreux. 
De volgende dag werd ik 
opgebeld voor een baan 
als Scheduling Manager. 
Daarna kon ik in Evreux 
opklimmen tot Operations 
Manager en daarna werd ik 

Regional Operations 
Manager voor de regio 
Normandy Centre.  
Wij staan altijd klaar voor de 
klant en om in deze missie 
te slagen zijn teamwork en 
zorgvuldigheid essentieel. 
Deze waarden worden ook 
bij het leger gehanteerd!”

* Speciale omscholingsservice 
van het Franse Ministerie van 
Defensie. 

EMMANUELLE SALES, Regional Operations Manager

Focus op

58 werkstudenten zijn 
ingeschreven bij de vakschool 
van de 79 werkstudenten in 
totaal bij FRAIKIN

De gegevens
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De cultuur voor gezondheid 
en veiligheid verbeteren
Zorgen voor een goede gezondheid en veiligheid en werknemers is 
een belangrijk onderdeel van het CSR-beleid van FRAIKIN. De Zero 
Accidents-afspraak heeft als doel om de veiligheidscultuur binnen de 
Groep verder te ontwikkelen.

I n de FRAIKIN Group zijn we ervan 
overtuigd dat teamefficiëntie en 
economische ontwikkeling hand in 
hand gaan met de gezondheid en 

veiligheid van onze werknemers én met 
hun welzijn op het werk. 
We zijn al enkele jaren toegewijd aan een 
verantwoord en proactief beleid voor 
gezondheid en veiligheid. 

EEN ZERO ACCIDENTS-AFSPRAAK
  FRAIKIN implementeert een ambitieus 

preventiebeleid om tot nul ongelukken te 
komen. Het doel van dit beleid is om 
mensen bewust te maken van het feit dat 
i e d e r e e n  b i n n e n  h e t  b e d r i j f 
verantwoordelijk is voor veiligheid. Door dit 
bericht uit te dragen, tonen we dat we 
acceptatie van ongelukken niet tolereren en 
dat we het niet tolereren als mensen 
verongelukken op het werk.
Hoewel er in 2019 alleen kleine en niet-
ernstige ongelukken zijn geregistreerd, 
moeten de risicobeoordeling en de 
aangeboden training wel worden verbeterd.
We moeten bijna-ongelukken en licht letsel 
beter analyseren, want door de basis van de 
piramide te verkleinen, wordt de kans op 
ernstige ongelukken ook kleiner. Er is in de 
regio Nord-Île-de-France een testproject 
uitgevoerd waarbij een register voor kleine 
ongelukken is geïntroduceerd. 

de frequenties bij FRAIKIN

 

42,69
is de frequentie  

bij FRAIKIN in Frankrijk* 

2,48
is de ernstgradatie  

bij FRAIKIN in Frankrijk** 
* Het aantal ongelukken dat een werknemer 

 mag hebben tijdens zijn of haar carrière  
binnen het bedrijf.  

Voor 2019 betekent de frequentie van 42,69 dat 
een werknemer slachtoffer wordt van meer dan  
4 ongelukken, met verschillende ernstniveaus. 

** Aantal verloren werkdagen in verhouding tot 
het aantal gewerkte uren. Dit cijfer toont de ernst 
van ongelukken aan met het oog op de duur van 
de werkonderbreking. Het ernstcijfer van 2019 
betekent dat het bedrijf voor elke 1000 uur die 
zijn gewerkt door een werknemer, 2,48 dagen 

verloren zijn gegaan. 

GARAGESECTOR  
43% van de werkgerelateerde 
ongelukken gebeuren bij werknemers 
jonger dan 30 en bij bijna 2/3 van de 
ongelukken zijn werknemers betrokken 
die nog geen twee jaar bij het bedrijf 
werken. 

BESTUURDERSSECTOR  
Door het toegenomen aantal 
bestuurders in 2019 zijn er nu meer 
ongelukken in deze sector. 

Deze ongelukken benadrukken dat we ons 
meer moeten inzetten en het bewustzijn bij 
bestuurders moeten verbeteren.

Specificatie van werkgerelateerde 
ongelukken met verloren tijd, 

afhankelijk van het beroep

Het overgrote deel van de ongelukken gebeurt 
in de garages en tijdens het rijden. 

Activiteiten

Rijden

Eigendoms-
overdracht

Garage

65%

2%

17%

9%

7%

Workshop 
(management)

Ongelukken in de Groep

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200
198

169

41

155

82

13
0 0 0 00 00 0

9 3 1

40

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200
198

169

41

155

82

13
0 0 0 00 00 0

9 3 1

40

Spanje UK Polen ZwitserlandItalië Benelux

Aantal 
ongelukken 
zonder verloren 
tijd

Aantal 
ongelukken met 
verloren tijd

Aantal dagen 
verloren wegens 
een ongeluk

40%  
van de Franse filialen  
had in 2019 geen ongelukken

Twee belangrijke maatstaven 
om nul ongelukken te behalen

1 Training en de bekendheid van risico's 
vergroten

2 Risico's beoordelen en apparatuur, 
tools, werkwijzen en de organisatie 

waar nodig aanpassen

De gegevens

Inzicht in
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Veiligheid: implementatie  
van een correctief actieplan
Als onderdeel van het Zero Accidents-programma en nu de resultaten van 2019 steeds beter 
worden, verspreidt FRAIKIN de veiligheidscultuur steeds verder en wordt het preventieplan 
voor de mensen die het meeste risico lopen verbeterd. 

 e afdeling voor gezondheid en 
veiligheid heeft een correctief 
actieplan gedefinieerd waardoor 
het mogelijk zou moeten worden 

om de volgende doelen te behalen: 
 Periodieke inspecties van werkapparatuur, 

infrastructuur en uitrusting van de wagen-
parkvoertuigen worden nu uitgevoerd door 
Bureau Veritas.

 Dankzij de samenwerking met Fortal work-
shops een catalogus bieden met standaarduit-
rusting voor vrijwel al onze huidige activiteiten 
én met uitrustingsmogelijkheden op maat 
voor gespecialiseerde activiteiten (carrosserie, 
lakwerk, koeling, wagenparkonderhoud).

 Bewustwording creëren voor het gebruik 
van ankerpunten op basis van de verschil-
lende modellen in ons wagenpark als gevolg 
van onze deelname aan de Transfrigorou-
te-werkgroep.

 Preventie van chemische risico's: vervan-
ging van producten die schadelijk zijn 
(smeermiddelen, remvloeistof, lijm, lak, 
ontvetter,etc.). We willen op die manier de 
CMR-risico's (kankerverwekkend, met mute-
rende werking of met schadelijke gevolgen 
voor de reproductie) beperken en veilig-
heidsgegevensbladen en bladen voor lokaal 
gebruik aanbieden. In 2019 is FRAIKIN lid 
geworden van het collectief voor CMR-vrije 
garages.

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR 
MENSEN MET EEN GROTER RISICO

  Rijden: risicopreventie voor bestuurders 
die voor onze klanten werken. Er worden 
gesprekken gepland en de eerste Prevention 
and News-nieuwsbrief is geproduceerd.

     Garage: een veilige introductiecursus 
wordt aangeboden vanaf 2020 om er zeker 

van te zijn dat nieuwe werknemers op de 
hoogte zijn van de werk- en veiligheidsregels 
voor zijn of haar functie. 

VEILIGHEIDSCULTUUR DIE  
IS AFGESTEMD OP HET WERKVELD

 Om onze OHS-cultuur te verbeteren, wordt 
er in de filialen een netwerk van vertegen-
woordigers voor gezondheid en veiligheid 
opgezet, zo dicht mogelijk bij de werknemers 
die het grootste risico lopen. Zij hebben een 
tweeledige rol: de veiligheidscultuur 
verspreiden om garagemanagers en filiaalma-
nagers te ondersteunen én om best practices 
aan te bieden aan collega's. Voor dit netwerk 
worden elk kwartaal gesprekken gevoerd met 
de Arbo-afdeling.

Veiligheid is afhankelijk  
van acties van mensen  
en de gebruikte methoden

 
De afgelopen drie jaar hebben we eraan 
gewerkt om processen formeel te maken en 
persoonlijke verantwoordelijkheden te 
verduidelijken voor de veiligheid. Onze nieuwe 
procedure voor de periodieke bewaking en het 
periodieke onderhoud van gebouwen, 
infrastructuur en werkbenodigdheden zorgt ervoor 
dat 7000 benodigdheden (drukvaten, 
hefapparatuur, garagedeuren, etc.) uitstekend 
worden bewaakt. Er komen nu snel gedetailleerde 
rapporten over elk onderdeel. Dit is heel veel 
informatie voor ons én voor de regionale 
technische adviseurs en de gebouwbeheerders 
die alles voor iedereen veiliger willen maken. 

 
BIJ elke inspectie, afhankelijk van de opmerkingen in de rapporten, 
controleren we de apparatuur samen met de garagebeheerder als dit 
nodig is. Ik zorg er vooral voor dat de bordjes voor het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen worden geplaatst, dat gevaren 
worden gemarkeerd en dat de verplaatsing binnen de garage optimaal 
verloopt. Zorgvuldigheid is het belangrijkst in onze veiligheidscultuur. Dit 
wordt elke dag opnieuw aangegeven door de 
veiligheidsvertegenwoordigers die ervoor zorgen dat iedereen de 
instructies opvolgt. Deze algemene cultuur wordt nog verder versterkt 
door "veiligheidspraatjes" voor de veiligheid binnen teams en daarnaast 
wordt de veiligheid voor mensen persoonlijk ook elke week besproken.

EMMANUEL MOUNIER,  
Safety Officer 

GEORGES LEBRETHON,  
Regional Technical Manager - Normandy Centre Regional Office

Testimonials

Iedereen heeft elke dag te maken met veiligheid
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Gezondheid en welzijn op het werk, een steeds grotere zorg

A ede door de veiligheidsaspecten  
is FRAIKIN zich ervan bewust 
geworden dat er beter rekening 
moet worden gehouden met de 

gezondheid en het welzijn van de werknemers. Als 
gevolg zijn er door de verschillende landen verschil-
lende acties uitgevoerd om de situatie te verbeteren.
 
ADVIES EN ONDERSTEUNING TIJDENS DE 
TERUGKEER NAAR HET WERK

   In het Verenigd Koninkrijk ontwikkelen we 
een bewustwordings- en preventieprogramma 
om de gezondheid en het welzijn van onze werk-
nemers te verbeteren.
In 2019 hebben 19 werknemers advies en ondersteu-
ning gekregen met betrekking tot arbeidsgerelateerde 
gezondheidsproblemen. Door deze aanpak krijgen we 
beter inzicht in hoe we onze collega's kunnen onder-
steunen, bijvoorbeeld door hen te helpen weer aan 
het werk te gaan na een lange afwezigheid door een 
ernstige ziekte. We hebben ook 57 gezondheidscon-
troles georganiseerd voor de technici in onze garages.

ELKE DAG EEN GOED WELZIJN
 De Wellness Calendar is een nieuw initiatief 

dat in november 2019 is geïntroduceerd door 
FRAIKIN in het VK. Deze kalender is geïnspi-
reerd op de kalender van de NHS, de Britse open-
bare gezondheidsdienst, en bevat campagnes en 
bewustwordingsdagen. Op verschillende loca-
ties zet FRAIKIN fruitmanden in de pauzeruimte 
waar werknemers gratis fruit uit kunnen 
pakken. In Polen is de werknemers gevraagd 
hun mening te geven over de aankleding van de 
nieuwe locatie. 
Er is voor de Spaanse werknemers een 
programma gestart om een gezonde levensstijl 
te promoten. Er worden op kantoor yoga- en 
mindfulness-sessies aangeboden.

REAGEREN OP DE ONGELUKANALYSE
 Er rijden meer dan 30.000 commerciële voer-

tuigen op de weg en daardoor blijft het risico op 
verkeersongelukken in de Groep relatief hoog. 
Daarom implementeren we ongelukpreventie- 

en analysemaatregelen; we willen een blij-
vende impact houden op de claimservaring 
van onze klanten. In Spanje wordt hiervoor het 
beheer van veiligheid op de weg gecertificeerd.

IN FRANKRIJK WORDT HET 
PROGRAMMA GEBASEERD OP: 

 ondertekening van het charter voor verklei-
ning van risico's op de weg van Road Safety om 
de reeds genomen maatregelen voor de veilig-
heid van werknemers (vooral voor bestuur-
ders) en voor klanten verder aan te vullen;

 training van de verkopers om ze inzicht te 

bieden in de claimsarvaring van de klanten;
 preventieprogramma's afgestemd op de 

specifieke behoeften van onze klanten en hun 
wagenparken;

 het opstellen van prestatie-indicatoren, elke 
maand bijgewerkt middels een business intel-
ligence-oplossing. 

 In Spanje werken we samen met klanten  
die hiervoor open staan om oorzaken te 
achterhalen en te bepalen welke bestuurders 
bij veel ongelukken betrokken zijn. Hen wordt 
training aangeboden om de rijvaardigheden te 
verbeteren. 

30%  
verlies in Frankrijk in 2019 (aantal 

claims dat moet worden 
gecompenseerd/premie geïnd).  

Doel: 25% tegen 2020

De gegevens

 
De Britse dochteronderneming van FRAIKIN heeft een ISO 45001-certificering 
en heeft de cursus "IOSH Managing Safely" georganiseerd.  
Deze cursus is in november 2019 aangeboden aan 13 werknemers en zorgt ervoor 
dat onze teams worden opgeleid op basis van hoge normen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid.

ISO 45001-certificering (gezondheid op het werk)

Er is een werkgroep gebruikt voor het uitrusten 
van het nieuwe FRAIKIN-filiaal in Polen.
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F RAIKIN is van mening dat diversi-
teit, zowel in het bedrijf en als 
maatschappij als geheel, essentieel 
is voor gelijkheid en sociale cohesie, 

maar ook voor innovatie en goede prestaties. 
 
EEN CULTUUR CREËREN WAARIN 
IEDEREEN WELKOM IS

 We willen elke werknemer, wat hun 
functie of hiërarchische niveau ook is, 
verantwoordelijkheid laten nemen voor het 
creëren en behouden van een cultuur 
waarin iedereen welkom is. In lijn met de 
ethische code van de Groep wordt iedereen 
gevraagd na te denken over diens rol binnen 
het bedrijf, en dan vooral voor wat betreft 
het integreren van verschillen en het 

bestrijden van discriminatie. Dit omvat 
gelijke kansen, toegang tot werkgelegenheid 
voor jongeren, ouderen en mensen in nood 
en het integreren en blijven aannemen van 
mensen met een beperking.

GENDERGELIJKHEID: EEN VERANT-
WOORDE TOEWIJDING 

 Het is ons doel om de diversiteit van onze 
teams op alle niveaus binnen het bedrijf te 
vergroten middels een actief beleid voor 
gelijke kansen. De aandacht ligt op het 
gebrek aan differentiatie voor wat betreft 
betaling, werving en carrièrebeheer en op 
de preventie van ongewenste intimiteit. In 
Frankrijk hebben we bijvoorbeeld de wette-
lijke verplichting om een indexscore voor 

gelijke kansen te publiceren omgezet in iets 
waar iedereen bij betrokken is. In de 
verschillende landen zetten we ons in om 
waar nodig salarissen aan te passen en meer 
vrouwen toe te voegen aan de teams. 

 In sommige functies zijn nog altijd verba-
zingwekkend veel mannen actief, vooral in de 
garages. Door de langzame, maar wel aanwe-
zige wijziging in de houding kunnen we steeds 
meer vrouwen introduceren in de service- en 

onderhoudswerkzaamheden. In Spanje is 
pariteit bereikt in het bestuurscomité.

 Er zitten nog altijd weinig vrouwen op de 
strategische plaatsen en er zitten geen 
vrouwen in de top 10 van hoogst betaalde 
functies in het bedrijf. 

 MAATREGELEN OM VOOR MEER 
GENDERGELIJKHEID TE ZORGEN

 De gendergelijkheidsindex die in 2019 is 
berekend, is 70/100. Bedrijven met een 
index van minder dan 75 punten moeten 
corrigerende maatregelen nemen om er 
binnen drie jaar iets aan te doen.
We hebben dan ook besloten dat vanaf 2020: 

 alle werknemers die op zwangerschaps-
verlof zijn tijdens de verplichte jaarlijkse 
betalingsonderhandelingen (NOA) meer 
loon krijgen vanaf het moment dat ze terug-
keren na hun verlof, 

 bij het werven voor strategische functies 
(Executive Committee en Management 
Committee), er sollicitaties van evenveel 
vrouwen als mannen in overweging moeten 
worden genomen.
Er is geen pariteit bereikt in het volledige 
personeelsbestand, maar we zorgen wel voor 
gelijke kansen en een gelijke behandeling.

Diversiteit, een 
waardevol middel

 
In het Verenigd Koninkrijk heeft FRAIKIN gendergelijkheid een 
verantwoorde toewijding gemaakt. In het jaarverslag van de 
dochteronderneming over het verschil in lonen tussen mannen en 
vrouwen hebben we een verbetering gemerkt, en een nog 
verdere afname in vergelijking met het voorgaande jaar. Er komen 
gesprekken aan over wat we kunnen doen om het verschil nog 
kleiner te maken in deze sector waar vooral mannen werken, 
vooral op de senior niveaus.

VK: verschillen in lonen verminderen

21% 
vrouwen in het FRAIKIN-

personeelsbestand, waarvan 19%  
zich in Frankrijk bevindt

De gegevens
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Duurzame aanpak  
voor beperkingen

T e Mission Handicap-missie voor het 
werven van personeel met een 
beperking is van start gegaan in 2018 
in de FRAIKIN Human Resources-af-

deling in Frankrijk. Het doel is om de perceptie te 
veranderen en om het in dienst nemen van werk-
krachten met een beperking niet langer een strop 
te laten zijn, maar eerder een voordeel voor het 
bedrijf. In 2019 is er een strategie voor de inclusie 
van werkkrachten met een beperking opgezet op 
basis van de 2019-2022 Group Disability Agree-
ment. Vanaf 2020 worden er beperkingsverant-
woordelijken aangesteld op elke locatie.
 
INFORMEREN EN BEWUSTZIJN 
CREËREN

  De communicatieacties die in 2019 zijn 
uitgevoerd hadden als doel om de bewustwor-
ding bij werknemers te vergroten en om 
mensen te laten weten welke ondersteuning er 
beschikbaar is. 

 De verspreiding van een talentenkalender op 
elk filiaal, gemaakt door een doofstomme 
kunstenaar, wakkerde het gesprek over 
beperkingen aan. 

 Er is een informatiebrochure overhandigd 
aan alle werknemers.

 Via het gratis telefoonnummer hebben 
ongeveer tien werknemers informatie 
opgevraagd over de Disability Agreement of 
over de stappen die moeten worden gezet om 
erkenning aan te vragen.
Door deze acties zijn bij verschillende werkne-
mers hun beperkingen erkend.

CONCRETE ACTIES VOOR WERVING
  Om mensen met een beperking te helpen 

om aan het werk te blijven of om terug te keren 

op de werkvloer, kunnen op basis van de 
Disability Agreement aanpassingen aan de 
werkplek en benodigde hulpmiddelen worden 
gedaan.
Deelname aan het Handicap Emploi Forum, 
georganiseerd door Pôle emploi Nanterre, 
leidde tot de werving van een persoon op de 
financiële afdeling.
Tot slot hebben we een overeenkomst getekend 
met Agefiph* om al onze vacatures te plaatsen 
op hun speciale wervingsplatform.
In afwachting van de reformatie van de 
verplichting van werkgevers in Frankrijk om 
mensen met een beperking aan te nemen, is er 
een ambitieus actieplan geïntroduceerd voor de 
periode tot 2022. Deze CSR-aanpak met betrek-
king tot beperkingen helpt de maatschappelijke 
prestaties van het bedrijf te verbeteren. 

* Vereniging voor het beheren van geld voor het 
integreren van personen met een beperking op de 
werkvloer.

2,2%  
van het personeel heeft een  

beperking (Frankrijk - 31-12-2019)

De gegevens

 
Een van onze monteurs voor zware voertuigen kon slechts parttime 
werken door de pijn in zijn rug. Hij kon geen zware spullen meer tillen, 
kon niet lang dezelfde houding houden en kon ook niet worden ingedeeld 
voor de wachtdienst. We hebben verschillende zaken geregeld om zijn 
rugpijn te verminderen tijdens het gebruiken van de boutverwijderaar, 
zodat hij niet zou hoeven buigen of strekken, en zodat hij voorruiten van 
de voorkant kon plaatsen en niet in een hoek. Hierdoor kon hij weer 
fulltime aan de slag. Als hij de faciliteiten niet nodig heeft, kunnen andere 
monteurs er gebruik van maken en dit helpt de risico's te verminderen. 

ROMUALD HOCHART, 
Hoofd van het FRAIKIN-filiaal in Bourges 

Testimonial

 
In de verschillende landen waar we actief zijn, is het ons beleid om 
mensen met een beperking welkom te heten en te erkennen. In 
Groot-Brittannië is het wervingsbeleid om iedereen een kans te geven. 
Mensen met een beperking mogen niet worden gediscrimineerd bij het 
wervingsproces.
In Italië is FRAIKIN een overeenkomst aangegaan met een instelling die 
ervoor moet gaan zorgen dat er binnen twee jaar iemand wordt 
aangenomen uit een van de beschermde categorieën. In Spanje werken 
we samen met de Apadis-stichting (voor het promoten van de integratie 
van mensen met een fysieke beperking), wat heeft geleid tot het werven 
van een persoon met een beperking op de administratieve afdeling.

Beperkingen in de Groep

Beperkingen als middel 
gebruiken om welzijn 
te creëren
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Overzicht van Groepspersoneel
Cijfers van de FRAIKIN-groep op 31 december 2019

Specificatie per land

2 800
werknemers (totale  
aantal werknemers) Administratie 

14%

Technici

45%

Tijdelijke contracten  
en contracten van 

bepaalde tijd 

5%

Verkooppersoneel

10%
Mannen

79%

Contracten van 
onbepaalde tijd en 

langdurige contracten

95%

Vrouwen

21%

Specificatie per beroep...

Per contract...

Per geslacht...

Frankrijk* 

2 090
Verenigd Koninkrijk

258
Spanje 

182
Polen 

143
Benelux 

43

Italië 

16
Zwitserland 

17
Duitsland 

15

* Inclusief overzeese afdelingen en regio's.



T e industrie voor wegtransport staat 
voor twee grote uitdagingen: 

 luchtkwaliteit wordt beïnvloed 
door de uitstoot van vervuilende 

stoffen, wat verder wordt verergerd door 
drukte in steden,

 klimaatverandering door de uitstoot van 
broeikasgassen.

EEN TRANSPORTMIDDEL DAT 
ESSENTIEEL IS VOOR ONZE 
MAATSCHAPPIJ...

  Commerciële voertuigen en zware voer-
tuigen zullen echter nog vele jaren essentieel 
blijven voor het transporteren van goederen 
over relatief korte afstanden, of om gebieden 
te bereiken die lastig op andere manieren te 
bereiken zijn. In de Transport 2050 Strategy 
heeft de Europese Commissie erkend dat 
deze voertuigen, met hun geweldige flexibi-
liteit, in de toekomst een belangrijke rol 
zullen blijven spelen. Deze manier van 
transport moet dan ook nóg zuiniger en 
minder vervuilend worden. 

... EN DAT SCHONER MOET WORDEN
  Als belanghebbende in de sector van in-

dustriële en stadsvoertuigen zet de FRAI-
KIN-groep zich al enkele jaren in om het 
brandstofverbruik te verminderen en de 
uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. 
FRAIKIN werkt nauw samen met fabrikan-
ten, ontwerpers van carrosserieën en fabri-

kanten van onderdelen om de meest ge-
schikte nieuwe technologieën op de markt 
te brengen om op die manier de klimaatver-
andering tegen te gaan, de luchtkwaliteit te 
verbeteren en de drukte in de stad te ver-
minderen. 
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KWALITEIT, INNOVATIE, 
CONCURRENTIEVERMOGEN: 

MIDDELEN OM EEN 
LANGDURIGE RELATIE OP TE 

BOUWEN MET KLANTEN

De juiste situatie creëren 
voor duurzaam transport
Het is de missie van FRAIKIN om diens klanten te 
ondersteunen bij het behouden van diens activiteit door trucks 
en industriële voertuigen te bedienen. De uitdagingen van 
wegtransport staan centraal in ons bedrijf.

ONZE KLANTEN

Sinds 1990 (Euro 0) is de uitstoot van 
CO2 en vervuilende stoffen die van 

invloed zijn op de luchtkwaliteit  
al enorm verminderd, terwijl het 
goederentransport juist met 30%  

is toegenomen.

Wist u dit?

UITSTOOT VAN SCHADELIJKE STOFFEN CO2-UITSTOOT 

Bron: Whitepaper Electricity for the Industrial Vehicle 
Industry November 2018 - FFC, AVERE-France en URF

-97%

NOx CO2

-98% -50%

Fijnstof
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Een service die essentieel is voor 
de maatschappij opschonen 
Wegtransport is elke dag opnieuw essentieel voor de economie, 
maar blijft een bron van vervuilende uitstoot. Als leidende speler in 
voertuigverhuur en wagenpark beheer in Europa verkent FRAIKIN 
innovatieve oplossingen om de invloed van het milieu van de 
wagenparken van klanten te verminderen.

F  et is de taak van FRAIKIN om te 
bepalen welke voertuigen zo goed 
mogelijk voldoen aan de behoeften 
van klanten, omdat elk voertuig een 

specifieke functie krijgt. Omdat apparatuur 
continu blijft veranderen speelt FRAIKIN een 
belangrijke rol in het adviseren van klanten, 
zowel als verhuurbedrijf als als adviseur. Vóór 
het verhuur wordt voor het design van 
voertuigen nauw samengewerkt tussen 
technische teams,  onze  leveranciers 
(chassisfabrikanten, carrosseriedesigners en 
onderdeelfabrikanten) en onze klanten. 

ONZE VISIE VOOR INNOVATIE IS 
KLANTGERICHT EN WORDT 
GEBASEERD OP VIJF PIJLERS 

  Door goed naar onze klanten te luisteren, 
krijgen we een goed beeld van de markt. 
Projectleiders die voor innovatie moeten 
zorgen, zorgen ervoor dat we verschillende 
services kunnen bieden om aan de behoeften 
van nieuwe marktsegmenten te kunnen 
voldoen en te kunnen anticiperen op 
toekomstige behoeften. 

DE BEKENDHEID VAN ALTERNATIEVE 
ENERGIEBRONNEN VERGROTEN...

  Nu er nieuwe technologieën komen en er 
steeds meer interesse is in alternatieve energie-
bronnen ondersteunen we onze klanten op een 
verantwoorde manier met de energietransitie 

en met duurzame mobiliteit. Omdat we niet 
zijn gelieerd aan specifieke fabrikanten of car-
rosseriedesigners kunnen we hen goed infor-
meren, zonder enige vertekening. Als verant-
woord bedrijf biedt FRAIKIN de mogelijkheid 
om schone bedrijven op de weg te houden. We 
hebben geen vooroordelen over specifieke ener-
giebronnen, zoals aangetoond door onze deel-
name aan de werkgroepen van alle professio-
nele organisaties die zijn betrokken bij de 
energietransitie (zie p. 54). 

...ALS ONDERDEEL VAN EEN ALGEHELE 
REFLECTIE

 Het is onze rol om uitleg te geven over de 
praktische gebruiksvoorbeelden,  het 
productaanbod te presenteren en te praten over 
de verschillende mogelijkheden. Communities 
moeten worden herinnerd aan de parameters 
waarmee rekening moet worden gehouden 
alvorens verkeersbeperkingen in te stellen. Het 
is ons doel om de uitstoot van wegtransport te 
beperken zonder deze belangrijke economische 
activiteit te destabiliseren. De activiteit groeit, 
maar er zijn problemen door de kleine marges. 
FRAIKIN maakt het vergroten van de 
bekendheid van de energiestransitie dan ook 
onderdeel van een algehele reflectie: door een 
nieuwe energiebron te gebruiken, ontstaan er 
veranderingen in routeplannen, in het rijden en 
mogelijk ook in de infrastructuur; deze moeten 
worden ondersteund.

De vijf pijlers van innovatie voor een 
wagenpark met de volgende kenmerken...

VOORDELIG MILIEUVRIENDELIJKVEILIG VEELZIJDIG COMFORTABEL

Interview:

 
Grote steden (Parijs, Métropole du Grand Paris, Grenoble, Rennes, Nantes, Toulouse en het 
Franse ministerie van ecologische en solidariteitstransitie) vragen om onze mening over 
alternatieve energiebronnen. Ons adviesteam is ook gecontacteerd door gemeentes van 
andere formaten om een controle te laten uitvoeren van hun wagenpark en voor het 
ontwikkelen van scenario's om milieuvriendelijker te worden. Zonder af te stappen van onze 
pragmatische aanpak wordt bij deze scenario's rekening gehouden met de doelen, budgetten 
en haalbaarheid van het project, vooral met het oog op de aanwezigheid van tank- en 
laadstations in de buurt. Onze expertise wordt ook gevraagd ten aanzien van veiligheid. We zijn 
dan ook onderdeel van een werkgroep van de stad Parijs om te werken aan een programma 
voor duurzame logistiek. Met het oog op preventie presenteren we veiligheidsmiddelen (slimme 
camera's, bescherming aan de zijkanten, etc.) waardoor industriële voertuigen en kwetsbare 
weggebruikers beter samengaan (voetgangers en fietsers). 

OLIVIER DUTRECH, Group Innovation Director
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Schone en duurzame 
mobiliteit promoten
CONTINU NIEUWE MODELLEN TESTEN 

  De reeks producten die we aanbieden 
van onze fabrikanten wordt steeds groter en 
bedrijven hebben steeds meer interesse in 
alternatieve energiebronnen (elektrisch, 
hybride, CNG, LNG, biobrandstoffen). De 
wereld gaat veranderen en wij analyseren 
doorlopend nieuwe oplossingen en testen de 
nieuwe modellen. Met deze tests kunnen we 
echt kennis opdoen, los van wat we van de 
fabrikanten horen. Onze klanten kunnen de 
voertuigen ook onder echte omstandig-
heden uitproberen zodat ze zelf concreet 
kunnen meten hoe het transport zal 
bijdragen aan de energietransitie. Voor dit 
doel hebben we een eigen reeks demonstra-
tievoertuigen (NGV en elektrisch) en andere 
voertuigen van onze partnerfabrikanten.

BIJDRAGE AAN "AUTONOMOUS 
READY"

 De stad Barcelona heeft het Autonomous 
Ready-project gestart. Het initiatief is 
gebaseerd op het idee dat, in steden met veel 
verkeer, alle voertuigen moeten worden 

uitgerust met geavanceerde rijhulpsystemen 
om de veiligheid voor de meest kwetsbare 
weggebruikers te verbeteren (voetgangers, 
mensen op een voertuig met twee wielen) en 
om verkeersborden te herkennen. De 
systemen bieden ook informatie waarmee kan 
worden bepaald waar in de stad de risico's het 
grootst zijn; zo kan de weginfrastructuur 
worden verbeterd en kunnen er gegevens 
worden verzameld om het onderzoek naar en 
de ontwikkeling van zelfstandig rijdende 
voertuigen vooruit te helpen. FRAIKIN doet 
mee aan dit project, net als andere bedrijven 
die veilige en duurzame mobiliteit een warm 
hart toedragen.

OVERZICHT VAN ALTERNATIEVE 
ENERGIEBRONNEN

  FRAIKIN heeft een volledig overzicht 
gecreëerd van oplossingen, waarbij NGV 
(voertuigen op natuurlijk gas) en elektriciteit 
(inclusief waterstof) worden gezien als de 
twee meest veelbelovende alternatieven, 
vooral als die energie van een biologische 
bron is (circulaire economie, bijvoorbeeld). 
In deze analyse zijn industriële voertuigen 
op diesel die voldoen aan de Euro6D-norm 
niet uitgesloten; deze zijn ook enorm 
efficiënt en economisch geschikt. 20 Euro 
6-vrachtwagens stoten samen inderdaad 
minder uit dan één vrachtwagen van vóór 
de introductie van de Euro-normen, zowel 
voor wat betreft de stikstofoxides (NOx) en 
het fijnstof (PM10*).

*Bron: rapport van 12 januari 2017 over de 
Euro-normen voor de uitstoot van schadelijke 
stoffen voor zware voertuigen, gepubliceerd door 
het Franse ministerie van ecologische en 
solidariteitstransitie.

in cijfers
Het wagenpark van FRAIKIN

1 077
het aantal voertuigen  

op alternatieve energie 

Of

Toen het commerciële NGV-
aanbod er kwam in 2019 konden 

klanten profiteren van 
belastingvoordeel (bijtelling) via 

een leasingcontract voor 
wagenparkbeheer. 

Wist u dit?

Specificatie van voertuigen  
per type alternatieve  

energie

2%
van het totale wagenpark  

van de Groep

 LPG 

 Hybride 

 Biobrandstof 

 CNG – LNG 

 Elektrisch 

 Oude normen  Euro 6-norm

1%5%

22%

23%

49%

60,5%
39,5%

Aandeel Euro 
6-voertuigen

 
– NGV    
– Elektrisch    
– Biobrandstof  
– Benzine  
– Hybride  
– LPG  

Alternatieve energiebronnen 
(gedeelte van het overzicht)

Bron: FRAIKIN-overzicht van alternatieve 
energiebronnen - 2019



op aardgas in Frankrijk voor de wereldleider op 
het gebied van transport en logistiek. Een keuze 
op basis van de bezorgingsvereisten in de 
randstad van Nancy, gedefinieerd als zone met 
weinig uitstoot (LEZ), en de wens van DB 
Schenker om de uitstof van koolstoffen tegen 
2020 met 30% te beperken.

PIEK-GECERTIFICEERDE NACHTELIJKE 
LEVERINGEN VOOR MARTIN BROWER

 In het proces van doorlopende optimalisatie 
van het  wagenpark van de logistieke 
serviceprovider Martin Brower heeft FRAIKIN 
in november 2019 vijf innovatieve semi-trailers 
met meerdere temperatuurmogelijkheden 
aangeleverd. Dit is een reactie op de vereisten 
van veel randsteden, waar trucks op bepaalde 
tijdstippen niet welkom zijn zodat de burgers 's 
nachts niet worden blootgesteld aan het geluid 
van vrachtwagens. Deze voertuigen worden 
uitgerust met de nieuwe PIEK-gecertificeerde 
koelunit van Carrier Transicold: de Vector HE 19 

MT City.  Deze heeft  een monoblock-
architectuur en een kleinere voetafdruk: er 
wordt tot 30% minder brandstof verbruikt en 
door het gebruik van een hermetische 
compressor is de kans op het lekken van 
koelvloeistof wel 50% kleiner. Dit is de eerste 
keer dat een klant deze koelunit van de nieuwe 
generatie in gebruik neemt. Martin Brower kan 
hierdoor zowel overdag als 's nachts leveringen 
blijven uitvoeren in de regio's van Lyon en Aix. 
De PIEK-certificering, erkend in de Certibruit-
procedure en in Frankrijk uitgegeven door 
Cemafroid, garandeert dat voertuigen niet meer 
dan 60 decibel aan geluid produceren; dit geldt 
voor nachtelijke leveringen waarbij rekening 
moet worden gehouden met respect voor lokale 
bewoners. 
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Mobiliteit in de stad vernieuwen 
FRAIKIN wil diens klanten graag ondersteunen bij de overstap naar een schoner, stiller en goedkoper 
wagenpark en daarom wordt innovatie op het gebied van energie en technologie bij fabrikanten gestimuleerd.

JEREZ DE LA FRONTERA, 
STADSBUSSEN STAPPEN OVER OP NGV 

  D e  S p a a n s e  te a m s  va n  F R A I K I N 
ondersteunen de historische stad Jerez de la 
Frontera in Andalusië (Zuid-Spanje) bij het 
overstappen op NGV's in het openbaar vervoer. 
Er zijn negen nieuwe Otokar-bussen (Kent C 
CNG) afgeleverd met het doel om de CO2-
uitstoot te beperken (-10 ton per jaar per 
voertuig) en om de hoeveelheid geluid te 
verminderen voor bewoners in de buurt van de 
gereden routes. De lokale autoriteiten, die de 
tekst "Jerez, sustainable city" op diens bussen 
hebben gezet, willen geleidelijk de helft van het 
wagenpark gaan vervangen. 

MILIEUVRIENDELIJK BEZORGEN DOOR 
CHRONOPOST IN PARIJS

 De Franse specialist op het gebied van het 
snel bezorgen van pakketten die minder dan 30 
kg wegen houdt zich aan het eigen beleid om 
schoon te bezorgen in de stad. Het bedrijf heeft 

FRAIKIN opdracht gegeven om honderd 
elektrische bedrijfswagens aan te leveren, wat 
blijk is van het continue vertrouwen dat 
Chronopost in FRAIKIN heeft. Deze bestelling 
toont aan dat Chronopost graag in de stad 
pakketten wilt kunnen bezorgen met een 
wagenpark dat alleen uit voertuigen bestaat die 
geen uitstoot creëren; hierdoor behalen ze de 
deadlines van de stads Parijs ruimschoots. De 
twee partners hebben samen gekozen voor 
Nissan, wereldwijd leider op het gebied van 
elektrische mobiliteit. Vanaf september 2019 
zijn er 118 elektrische voertuigen van Nissan 
(omgebouwd door Voltia) in gebruik genomen.

EERSTE NGV-TRUCK VOOR DB 
SCHENKER IN FRANKRIJK

 Na het ondertekenen van een Europese 
frameworkovereenkomst met de DB Schenker-
groep heeft FRAIKIN de sleutels van een Iveco 
CNG Eurocargo-truck van 12 ton overhandigd 
aan het kantoor in Épinal. Dit is de eerste truck 

Milieuvriendelijke 
voertuigen: FRAIKIN Spain 
geeft het goede voorbeeld 

Het volledige wagenpark van FRAIKIN-
voertuigen dat beschikbaar is voor de 

Spaanse verkoopteams is vervangen door 
milieuvriendelijke hybride modellen.  
We zijn van plan om de mindset in de sector 
veranderen en de CO2-uitstoot te beperken.
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Final-mile-delivery: twee innovatieve voertuigen die zijn 
geïntroduceerd tijdens de Solutrans-show 

Renault Master ZE, elektrisch voertuig: uitgerust met een 
elektrische koelunit met een accu (Carrier Transicold Pulsor 400).

Renault Master-dieselvoertuig met platformcabine: uitgerust met 
een koelunit op basis van droog ijs (Silentsnow).

OPLOSSING 1 OPLOSSING 2 

Samen met de partner Renault en Frappa, specialist op het gebied van carrosserieën voor koelwagens, heeft FRAIKIN 
twee innovatieve voertuigen geïntroduceerd die geschikt zijn voor bezorging in de stad. 

Een aantrekkelijk alternatief met 
eutectische platen
• Stabiele temperatuur

Snelle temperatuurverlaging

Afhankelijk van de activiteit van de 
klant (routetijden, aantal keer dat 
de deuren worden geopend, 
ingestelde temperatuur en 
buitentemperatuur)

Opladen voertuig: 0 – 80% 
Wallbox 11 kW: 1:30 uur  
(100% binnen 3 uur)

Koelunit 0-80% opladen:  
Thuis 2,3 kW-stopcontact: 2 uur  
(100% binnen 4 uur). 

Actieradius voertuig: 
• 120 km, echte actieradius 
• 200 km WLTP

Gebruik unit: 
5 uur als de aanbevelingen 
worden opgevolgd

*Afhankelijk van de staat van de carrosserieuitrusting van 
het PIEK-gecertificeerde voertuig: stille uitrusting geschikt 
voor nachtelijke leveringen

Minder onderhoud in 
vergelijking met een normale 
koelunit

Vereist een infrastructuur  
met droog ijs

Voertuigaccu: 33 kW 
Accu unit: 10 kW

Vermogen: 78 pk  
(57 kW)

Stiller dan een normale 
koelunit

Voetafdruk verkleind met 50% 
ten opzichte van een normale 
koelunit

Crit’Air Clean Air-certificaat 0 
0 uitstoot 
0 geluid

-25 °C tot +4 °C

PIEK-certificeerbaar*

700 kg
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In Spanje hebben we een preventieprogramma 
en een programma voor goede rijvaardigheden 
geïntroduceerd. Voor dit programma wordt 
onder anderen een stripverhaal verspreid om de 
bewustwording van bestuurders te vergroten en 
om hen te helpen het aantal ongelukken te 
verminderen.

HUUR OP DE KORTE EN MIDDELLANGE 
TERMIJN

 De behoeften van onze klanten veranderen 
continu, afhankelijk van de activiteitvolumes, 
wat het gebruik van aanvullende voertuigen  
kop de korte of middellange termijn kan 
verantwoorden. 
Als gevolg hebben we besloten om 80 
aanvullende nieuwe voertuigen te kopen. 
Dit zijn MAN TGE-werkbussen, die we in 2017 
als preview hebben getest via FRAIKIN Lab, een 
technisch innovatiecentrum. We hebben voor 
deze werkbus met originele carrosserie gekozen 
om ons wagenpark voor huur op de korte en 
middellange termijn te verbeteren, voor extra 
praktischheid, meer rijcomfort en grotere 
veiligheid. 

Klanten verantwoorde en innovatieve services bieden
FRAIKIN biedt klanten veel meer dan slechts huurmogelijkheden en kan op vele aanvragen 
reageren door verantwoorde en innovatieve oplossingen te bieden. Dit heeft één doel: onze 
klanten de mogelijkheid bieden om zich te richten op hun daadwerkelijke werk.

VERHUUR MET BESTUURDER 
 De ontwikkeling van het aanbod van verhuur 

met bestuurder voldoet aan de steeds grotere 
vraag van bedrijven die zich willen laten 
ontzorgen. Een volledige reeks van services, van 

administratief beheer tot besturen, inclusief 
controlebeheer, onderhoud en het inrichten van 
vervangend of aanvullend vervoer. Als FRAIKIN-
werknemers profiteren bestuurders van de 
trainingsprogramma's en alle HR-ondersteuning 
die door de Groep worden geboden. 
 
GOEDE RIJVAARDIGHEDEN

 Door milieuvriendelijk te rijden kan het 
brandstofverbruik worden beperkt en ontstaan 
er minder ongelukken; we zijn overtuigd van de 
voordelige economische en ecologische gevolgen. 
Daarom hebben we dit een van de pijlers 
gemaakt van verhuur met bestuurder. Het is ons 
doel om al onze 250 bestuurders voor 2024 te 
gaan opleiden, met een hoeveelheid van 50 
bestuurders per jaar. Onze klanten wordt een 
trainingsprogramma voor milieuvriendelijk 
rijden aangeboden voor hun eigen bestuurders. 

Drie middelen om 
brandstofverbruik te beperken

1 MILIEUVRIENDELIJK RIJDEN (training, 
bewakingssystemen in de cabine, etc.)

2 Aangepast voertuig (deflectors, door 
GPS bewaakte versnellingsbak, etc.)

3 Optimalisatie van werkwijze (minder 
kilometers zonder vracht, 

routeoptimalisatie, etc.)

Innovatieve oplossingen 
voor uitdagingen voor 
leveringen

De technologiekeuze 
voor AO.com

De relatie tussen FRAIKIN en Kingfisher (van 
de merken Castorama en Brico Dépôt) 

bestaat al meer dan 30 jaar en blijft groeien. In 
april 2018 heeft de doe-het-zelfspecialist een 
nationale tender in het leven geroepen om te 
ontdekken welke serviceproviders het beste 
innovatieve oplossingen zouden kunnen 
leveren voor de bezorgdiensten. We hebben 
op basis hiervan ongeveer vijftig 
bestuurdersbanen gecreëerd en hebben de 
nieuwste generatie hydraulische 19T- en 
26T-voertuigen ontwikkeld. We bieden beide 
merken ook aanvullende services op maat die 
veel meerwaarde bieden, zoals een 
wereldwijde oplossing voor routebeheer en 
-optimalisatie en een telematica-apparaat. Dit 
is allemaal onderdeel van een plan voor 
doorlopende verbetering.

Het is een van de expertises van FRAIKIN om 
uitstekend presterende en innovatieve 

technologieën te identificeren om modellen aan te 
bieden die uitstekend aansluitend op de behoeften 
van de klant. AO.com (online verkoop van 
huishoudelijke en elektronische apparaten) heeft 
bijvoorbeeld een vijfjarig leasecontract afgesloten 
voor acht 4x2 Mercedes-Benz Actros-tractorunits 
nadat onze experts hadden laten zien wat de 
technologische innovaties in het voertuig waren. 
Deze hadden onder andere betrekking tot een 
verbeterde veiligheid, handelbaarheid en 
efficiëntie; ideaal voor het continue 
leveringsschema van AO én handig om brandstof 
te besparen. De voertuigen worden gebruikt bij de 
vijf hoofddepots van het bedrijf in het VK.
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Hun taak in elke fase van het klanttraject

MURIELLE 
MURAT,  
Product, Project and 
Innovation Director 
(Groep)

CESAR LOPEZ,  
Customer Support Manager  
(Spanje)

MOHAMMED KHADRI,  
Technical Manager (België)

WŁODZIMIERZ PYZEL, 
Key Account Manager (Polen)

Wij bieden het 
technische en 

financiële pakket dat 
voldoet aan de behoeften van de klant. 
Dit heet traditioneel "equipment 
management". Wij regelen wat er nodig is 
(droog, koud, medisch, hydraulisch, etc.) 
op basis van specificaties en dienen 
voorstellen in voor oplossingen, zoals 
rijhulpmiddelen, veiligheidsmiddelen en 
alternatieve energiebronnen. 

Regelmatig onderhoud, 
pech, ongelukken... Op 

de klantenserviceafdeling is 
het onze rol om end-to-end 
hulp te bieden. Als een 
klant ons om 3 uur 's morgens belt met een 
probleem over een voertuig en ze een bekend 
gezicht zien, of als we een monteur sturen om 
het voertuig op locatie te repareren in plaats van 
het weg te laten slepen, biedt dat echt 
meerwaarde.

Als degene die de leiding 
heeft over after-

salesservice is mijn motto 
"totale service". De klant moet 
weten dat diens wagenpark 
van A-Z wordt beheerd door professionals en dat 
er op ons kan worden vertrouwd voor kwaliteit én 
voor het behalen van deadlines. We kunnen 
daarnaast voertuigen ook aanpassen. Klanten 
vinden het fijn dat ze maar met één leverancier 
contact hoeven te houden.

Het is mijn taak om de relatie met bestaande belangrijke klanten te 
verbeteren en om nieuwe klanten te werven voor FRAIKIN. Voor 

deze taak is expertise nodig én vastberadenheid. Ik houd continu 
contact met mijn klanten; niet alleen voor urgente aanvragen, maar met 
het doel om hen (op de lange termijn) oplossingen te kunnen bieden 
voor het aanpassen van hun wagenpark.

CECILE MALLARD,  
Branch Manager (Frankrijk)

Het filiaal is het kloppende 
hart van onze relatie met 

klanten. Ik ontmoet de klanten 
(of spreek ze) enkele keren per 
jaar om nieuwe aanvragen te 
verwerken, om te reageren op organisationele 
problemen en soms zelfs om problemen op te 
lossen. Ze waarderen de responsiviteit en de 
servicegerichtheid. Het bewijs? 80% heeft zich 
aangemeld voor de verlenging die we na de 
lockdown hebben aangeboden. 

PAUL KELLETT,  
Regional Engineering  
Manager (VK)

Een van mijn voornaamste 
doelen is om de VOR-tijd 

(Vehicle Off Road) voor al 
onze klanten te verkorten. 
We zorgen ervoor dat de 
werkzaamheden zo snel en veilig mogelijk 
worden uitgevoerd, zowel in onze garages als 
via onze monteurs in het netwerk. Daarnaast 
bieden we technisch advies gedurende de 
looptijd van de huurovereenkomst, om zo de 
kosten te drukken.
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Een uitstekende relatie 
opbouwen met leveranciers

   m diens missie voor de klanten te 
kunnen uitvoeren, gebruikt FRAI-
KIN drie hoofdcategorieën van 
leveranciers: chassisfabrikanten, 

carrosseriedesigners en onderdeelfabrikanten. 
Alle voertuigen die door FRAIKIN worden 
aangeleverd, voldoen aan de exacte specifica-
ties die benodigd zijn voor de functie die door 
de voertuigen moeten worden vervuld. Het 
gaat hier dan bijvoorbeeld om hydraulische 
voertuigen, koelwagens, trucks met een kraan-
platform, voertuigen voor het vervoer van 
passagiers en eenvoudige bedrijfswagens.

PARTNERLEVERANCIERS
 Het design van voertuigen is het resultaat 

van een nauwe samenwerking tussen de 
technische teams van FRAIKIN (en dan voor-
al de designafdeling), leveranciers en klanten. 
Om een groot aantal technische oplossingen 
te kunnen bieden, zorgen wij ervoor dat we 
een breed aanbod aan leveranciers in ons 
bestand houden die we selecteren op basis 
van geschiktheid en concurrentiepositie en 
op basis van de kwaliteit en veiligheid van de 
geleverde producten en diensten.

CONTRACTEN EN LOKALE  
INKOOP VAN DE GROEP

 Onderhandelingen voor de belangrijkste 
inkoopcategorieën worden op Groepsniveau 
uitgevoerd en de Category Managers hebben 
vertrouwensrelaties opgebouwd met de 
leveranciers in hun regio's.
Dit is onder andere op te merken aan de 
chassisfabrikanten met wie er op Groepsni-
veau frameworkovereenkomsten zijn onder-
tekend. Lokale relaties vormen ook echter 
nog altijd een belangrijke rol bij de imple-
mentatie van deze Europese overeenkom-
sten. Dankzij de goede relatie met de 
belangrijkste fabrikanten dan de Groep 
diens klanten de nieuwste technologische 
oplossingen aanbieden die door de partners 
zijn ontwikkeld. 
De carrosseriemarkt bestaat vooral uit 
bedrijven die regionaal of landelijk actief 
zijn. De samenwerkingen op dit vlak zijn 
dan ook veelal lokaal, waardoor implemen-
tatie snel kan worden uitgevoerd én de 
kosten kunnen worden gedrukt.

Europese prijs voor 
duurzaam transport

I n Duitsland heeft FRAIKIN de "2020 European 
Transport Award for Sustainable Development" 

gewonnen in de categorie Huur. Met deze prijs 
worden de duurzame-mobiliteitsinitiatieven van 
de Groep erkend; zo raden we 
energiebesparingssystemen aan (nieuwste 
generatie aandrijfsystemen, rijhulpsystemen, 
etc.) en introduceren we bijvoorbeeld 
elektrische en NGV-voertuigen. 

 

FRAIKIN is zich bewust van het belang van leveranciers bij het behalen van 
doelen, en vindt het belangrijk om langdurige, goede relaties op te bouwen 

met hen op basis van zorgvuldigheid, wederzijds respect en eerlijkheid. In deze 
context organiseert FRAIKIN de Supplier Awards. 

De 2de editie van de Supplier Awards is georganiseerd in oktober 2019, in de buurt 
van Parijs. Er zijn zes partners in het zonnetje gezet van de meer dan 60 
leveranciers waarbij de Groep rechtstreeks en indirect aankopen doet. 

 Dit zijn de prijswinnaars:

 Innovatie en het bieden van meerwaarde: FRAPPA, een bedrijf dat innovatieve 
en vernieuwende technische oplossingen biedt die van grote meerwaarde zijn 
voor klanten.

 Operationele uitmuntendheid: REGNAULT, voor de betrouwbaarheid en 
responsiviteit van het productiesysteem en de toeleveringsketen.

 Partnerschap en bedrijfsontwikkeling: MAN, een bedrijf dat FRAIKIN 
ondersteunt bij de geografische en productuitbreiding op de lange termijn.

 Duurzaamheid (prijs bedacht in 2019): STCM, voor diens inzet voor het milieu 
en duurzame ontwikkeling.

 Internationale bedrijfsontwikkeling: BRIDGESTONE, een bedrijf dat FRAIKIN 
heeft ondersteund bij de internationale ontwikkeling.

 Kwaliteit: WIELTON, voor de hoogwaardige producten en de uitstekende 
aansluiting op de behoeften van FRAIKIN. 
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Een speler die is toegewijd aan het 
promoten van verantwoord transport

Met TLF (vereniging van Franse 
transport- en logistiekbedrijven)

Met de FFC (Franse federatie 
voor carrosserieën)

We zijn lid van de CSR-werkgroep binnen het comité 
voor voertuigverhuurbedrijven. Dankzij deze 

samenwerking hebben we de website terre-tlf.fr kunnen 
opzetten om bedrijven in de transport- en logistieksector 
informatie aan te kunnen bieden. De vier belangrijkste 
onderdelen bieden samengevatte en educatieve informatie 
over wagenparken op alternatieve energie, beschikbare 
soorten energie, geschikt gebruik, regelgeving voor GHG's 
en verkeersbeperkingen in LEZ's*. Er staat ook informatie 
op over het verkrijgen van subsidies, belastingen, leasen 
en totale eigendomskosten.

* Zones met weinig uitstoot.

Als onderdeel van een groep die alle 
spelers die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van elektromobiliteit in het 
vrachttransport over de weg, heeft FRAIKIN 
diens expertise gebruikt om een whitepaper 
op te stellen met de naam Electricity for the 
industrial vehicle sector. In deze whitepaper 
staat een overzicht van het aanbod op het 
gebied van elektrische industriële voertuigen 
en wordt bevestigd hoe relevant bepaalde 
typen wegtransport zijn (afstanden en 
gewichten), met respect voor technologische 
neutraliteit en energieneutraliteit.

POLEN
  CCIFP - Frans-Poolse Kamer van Koophandel
  SKFS - Vereniging van wagenparkbeheerders
  ZPL - Poolse leasingorganisatie
  Poolse vereniging voor alternatieve brandstoffen
  Pracodawcy RP - Vereniging van Poolse werkgevers
  Vereniging van Poolse exporteurs 
  Bank Żywności - Voedselbank

SPANJE
 Gasnam
 AER – Spaanse verhuurvereniging
  ATFRIE – Spaanse vereniging van 
logistiekbedrijven met temperatuurregulatie

 Gas Licuado – Spaanse LPG-vereniging
 DGT – Directoraat-Generaal voor verkeer
 Generalitat de Catalunya – Provincie van Catalonië
 Comunidad de Madrid – De stad Madrid
 Kamer van Koophandel

VERENIGD KONINKRIJK
  FTA - Freight Transport Association 
  BVRLA - British Vehicle Rental & 
Leasing Association
  RHA - Road Haulage AssociationFRANKRIJK

  AFGNV – Franse 
vereniging voor 
voertuigen op aardgas

  TRANSFRIGOROUTE
  CERTIBRUIT
  FFC – Franse federatie 
voor carrosserieën 

  TLF – Transport en 
logistiek van Frankrijk 

  LEASE EUROPE
  FEDALIS – Federatie van 
voedingsdistributeurs
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DUITSLAND
  Transfrigoroute 
Deutschland 
  EGRW – Vereniging 
van regionale 
afvalbeheerbedrijven



I n Frankrijk, het VK, Spanje en Polen koppelt 
FRAIKIN diens bekende verhuur- en 
leasingactiviteiten aan een onderhouds- en 
reparatieservice voor zware voertuigen en 

lichte commerciële voertuigen. In totaal zijn er 
bijna 120 garages in bedrijf. Deze dragen bij aan 
het overgrote deel van het energie- en waterver-
bruik (voor het wassen van voertuigen) én aan 
het overgrote deel van het afval van de Groep 
(olie, gebruikte accu's, banden, koelvloeistof, 
etc.). Met het oog op doorlopende verbetering 
worden er continu investeringen gedaan om het 
verbruik te beperken en het afval te beheren, in 
overeenstemming met best practices.

INZAMELEN EN RECYCLEN
  Voor FRAIKIN is het beschermen van het 

milieu altijd een prioriteit en dit is ook vastgelegd 
in een proactieve aanpak ten aanzien van het 
milieu. We hebben een lijst gemaakt van goedge-
keurde afvalinzamelaars op basis van elke afval-
groep. Alle dochterondernemingen met garages 
dragen hun afvalbeheer over aan gespecialiseerde 
bedrijven die het afval inzamelen, verwerken en 
vernietigen of recyclen, op basis van de Europese 
regels. In Frankrijk wordt het inzamelen van 
gevaarlijk afval en gebruikte olie gedaan door 
Sevia. Accu's worden ingezameld en gerecycled 
door STCM. De inzameling van niet-gevaarlijk 
afval is ook geregeld (hout, metalen, composie-
ten, huishoudelijk afval). Om gevaren op de 
werkplek te voorkomen, is er een inventaris 

gemaakt van alle chemicaliën die in de garages 
worden gebruikt (veiligheidsgegevensbladen - 
SDS, worden bijgewerkt). Er zijn ook nieuwe 
producten geïntroduceerd ter vervanging van 
middelen die als gevaarlijk worden gezien. 

AFVAL, RECYCLING EN 
GRONDSTOFFEN BESPAREN, 
DRIE MANIEREN WAAROP WE 

EEN VERSCHIL MAKEN

De invloed op het milieu van 
onze werkzaamheden beperken
De klimaatverandering en de uitdagingen van de energietransitie  
naar een economie en maatschappij zonder koolstof vereisen dat de 
uitstoot van schadelijke stoffen proactief wordt verminderd en dat afval 
en grondstoffen goed worden beheerd. Dit heeft ertoe geleid dat 
FRAIKIN een verantwoord en innovatief beleid voor het beschermen 
van het milieu nastreeft op basis van de circulaire economie.

ONS MILIEU

FRANKRIJK

110 garages

VERENIGD KONINKRIJK

5 garages

SPANJE

2 garages

POLEN

1 garage

Spanje: de top voor wat 
betreft certificering 

In Spanje werken we sinds 2014 aan het 
implementeren van een geïntegreerd 

managementsysteem, gecertificeerd door SGS 
(ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001). Dit 
systeem is gebaseerd op de continue 
verbetering van onze servicekwaliteit en de 
klanttevredenheid, de preventie van 
verslechtering van het milieu en de verbetering 
van de gezondheid en veiligheid op het werk. 
De ISO 39001:2012-certificering toont onze 
toewijding aan het minimaliseren van het risico 
op verkeersongelukken in de werkomgeving.
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ONS MILIEU

Dynamisch en duurzaam wagenparkbeheer

SNELLE WAGENPARKROTATIE
  Als verantwoordelijke speler in de sector van 

zware voertuigen in Europa geeft FRAIKIN 
prioriteit aan het snel vernieuwen van 
voertuigen. De impact van de nieuwe Europese 
milieunormen is dan ook duidelijker merkbaar 
in de Groep dan in het marktgemiddelde.
Het beleid om het wagenpark proactief te 
vernieuwen, werpt zijn vruchten af. Tegen het 
einde van 2019 bestond 60,5% van de voertuigen 
uit het FRAIKIN-wagenpark uit Euro 6-voertuigen. 
 

EEN BEHEERSTE LEVENSCYCLUS VOOR 
VOERTUIGEN

  Van acquisitie tot wederverkoop: elk voertuig 
doorloopt drie operationele fases.
Nieuwe voertuigen worden gebruikt voor lang-
durige huur, met uitzondering van hele speciale 
gevallen. Na vier tot vijf jaar worden de voertui-
gen voor korte- of middellangetermijnhuur 
aangeboden aan bedrijven. 
Na zeven tot acht dienstjaren worden de 
voertuigen verkocht op de tweedehands markt. 
Hiermee willen we bereiken dat het wagenpark 
regelmatig wordt vernieuwd en dat de hoogste 
milieunormen kunnen worden nageleefd.

De 3 levens van FRAIKIN-voertuigen

Aandeel Euro 6-voertuigen 
in het wagenpark (Groep)

18 MAANDEN TOT 2 JAAR,I 
korte- en 

middellangetermijnhuur

 2 de LEVENI

 4 OF 5 JAARI 
gemiddeld, 

langetermijnhuur

 1ste LEVENI

Verkocht als 
occasion

 3 de LEVENI
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Verzameling en recycling van 
gebruikte loodzuurbatterijen 

I n 2011 heeft FRAIKIN een overeenkomst 
ondertekend met STCM, de toonaange-
vende Franse partij op het gebied van het 
verzamelen en recyclen van gebruikte 

loodzuurbatterijen.
 
ALGEMEEN GEBRUIKTE 
VERZAMELMETHODEN

   De teams hebben veel informatie 
ontvangen over het verzamelen van batterijen. 
Er wordt continu aan gewerkt om de 
traceerbaarheid van deze producten te 
verbeteren. Alleen al in Frankrijk is er 231 ton 
lood gerecycled terwijl er 232 ton is gekocht 
(in 2019), wat een recyclingverhouding van 
bijna 100% betekent. Dit cijfer was in 2018 nog 
96%; een fikse stijging dus.
Elke verzamelde batterij wordt vastgelegd op 
een daarvoor bestemd formulier, speciaal om 
de traceerbaarheid van giftig afval te 
verbeteren en de verantwoordelijke producent 
een bewijs van verwijdering te kunnen 
bieden.

DUURZAAM BEHEER
 Door batterijen te verzamelen en te 

recyclen voorkomen we dat de stoffen die 
schadelijk zijn voor het milieu gewoon 
worden gedumpt. 
Het verwerken van dit afval, op Frans 
grondgebied voor zover het afval betreft dat in 
Frankrijk is geproduceerd, vermindert de 
impact van transportgerelateerde CO2-uitstoot 
en garandeert dat het afval wordt verwerkt in 
overeenstemming met nationale en Europese 
richtlijnen. 

De recycling creëert ook twee andere 
langdurige voordelen: 

 dit voorkomt het gebruik van mineralen en 
het transport hiervan naar ons land, wat 
betekent dat er grondstoffen en natuurlijke 
gebieden  worden  behouden  en  het 
energieverbruik voor transport flink wordt 
verminderd. 

 de productie van accu's op basis van 
gerecyclede metalen vereist twee tot drie keer 
minder energie dan geheel nieuwe productie. 
Dat is onze grootste kans om te besparen op 
grondstoffen. Dit systeem helpt daarom te 
voorkomen dat grondstoffen uit de natuur op 
raken, helpt de hoeveelheid afval  te 
verminderen én helpt het energieverbruik te 
rationaliseren. 

99%
zoveel wordt er gerecycled voor 

wat betreft lood uit gebruikte 
accu's, ten opzichte van de 
hoeveelheid gekocht lood

De gegevens 3 fasen 
van het recyclen van  
een gebruikte accu

1 Ontleden  
De volledige accu wordt ontleed 
en de onderdelen gescheiden. 
Lood wordt geëxtraheerd in de 
vorm van metaal, sulfaten en 
oxides: polypropyleen, 
polyethyleen en elektrolyten. 

2 Scheiden
Het loodmetaal en de sulfaten en 
oxides worden in grote ovens 
verwerkt tot een loodbouillon. 

3 Verfijnen
Het onbewerkte lood wordt 
geraffineerd lood dat voldoet aan 
de exacte specificaties van 
accufabrikanten. 
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Banden recyclen en opnieuw profiel geven

A ls onderdeel van de grote toewij-
ding aan het milieu gebruikt 
FRAIKIN geaccrediteerde servi-
ceproviders voor het inzamelen 

(ALIAPUR in Frankrijk), verwerken en 
herstellen van banden, in overeenstemming 
met de huidige regelgeving. 
 
NIEUW PROFIEL AANBRENGEN,  
EEN GEWELDIG ALTERNATIEF

   Hoewel de banden duurder zijn in 
aanschaf, gaan banden waarop nieuw profiel 
kan worden aangebracht gemiddeld 2,5x 
langer mee. 
Er wordt ongeveer 35% bespaard op grond-
stoffen en er hoeft ongeveer 50% minder afval 
te worden verwerkt. Uit onderzoeken blijkt 
dat het opnieuw aanbrengen van profiel op 

100 banden voor zware voertuigen gelijk staat 
aan vijf ton niet gebruikte materialen en meer 
dan zes ton aan niet-uitgestootte CO2. 
Banden met nieuw profiel worden dan ook 
gezien als uitstekend en goed alternatief op 
nieuwe banden en ze zijn een belangrijke 
schakel in de circulaire economie. In 2018 
besloot FRAIKIN daarom om van fabrikant te 
wisselen en en voor Bridgestone te kiezen, de 
grote leider op het gebied van het aanbrengen 
van nieuw profiel. 
DOOR deze techniek helpt FRAIKIN op twee 
manieren het milieu vooruit: er worden 
minder grondstoffen verbruikt en gebruikte 
banden komen niet in de natuur terecht. Het 
economische aspect is ook positief omdat het 
hergebruik van banden de vervangingskosten 
verlaagt.

41%  
van de gekochte banden in 2019 

waren banden waarvan het profiel 
kan worden vernieuwd.

Doel voor 2020-2021: 50% 

De gegevens

De techniek voor het aanbrengen 
van nieuw profiel 

Hierbij wordt het profiel van een herbruikbare, versleten 
band vervangen door nieuw profiel. Dit is zowel 

economisch als ecologisch interessant, want de CO2-uitstoot 
en de hoeveelheid geproduceerd afval worden verminderd. 

Reserveonderdelen 
ontvetten zonder 
oplosmiddelen 

Wassen en water 
besparen

M eer dan 90 locaties in Frankrijk 
zijn uitgerust met Safetykleen-
apparaten*, ideaal voor het 

reinigen van onderdelen en het behandelen 
van oppervlakken.  
Ze worden gebruikt om mechanische 
onderdelen te ontvetten met 
schoonmaakmiddelen (Aquakleen- en 
Braekekleen-machines) en om lak te 
verwijderen met thinner (Paintkleen) op 
basis van gepatenteerde systemen die 
ervoor zorgen dat er geen schadelijke 
gevolgen zijn voor het milieu en dat de 
QSE-gerelateerde wetgeving wordt 
nageleefd. Deze kant-en-klare service 
omvat dus preventief onderhoud van 
machines, documentatie over regelgeving, 
afvalbeheer en recycling van het afval in de 
centra van het bedrijf die zijn geclassificeerd 
voor bescherming van het milieu. 

I n Spanje maakt de Granollers-garage 
gebruik van een grijswatersysteem 
voor het wassen van voertuigen.  

Dit systeem zorgt ervoor dat er geen 
kraanwater meer wordt gebruikt, mits er 
voldoende regen valt om de tanks te vullen.  
In Frankrijk zijn verschillende garages 
uitgerust met nieuwe wasfaciliteiten waarbij 
het waterverbruik 50% minder is dan bij 
een meer dan vijf jaar oude wasfaciliteit 
(420 liter per wasbeurt in plaats van  
800 liter), en het elektriciteitsverbruik  
is ook verminderd (1,9 kWh per wasbeurt  
in plaats van 3,8 kWh).

*OHSAS 18001-gecertificeerd sinds 2018. 
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FRAIKIN, solidariteit in de COVID-19-crisis
Tijdens deze ongekende gezondheidscrisis die de economische activiteit in Europa 
enorm heeft vertraagd, zijn de werknemers van FRAIKIN toegewijd gebleven. We 
hebben gezondheids- en reddingsdiensten gratis voertuigen aangeboden, de sector 
voor goederentransport ondersteund en gereageerd door al onze filialen en garages 
open te houden. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Een noodtruck voor het 
beheer van medisch afval 

De Britse teams van FRAIKIN hebben 
tijdens de crisis hard gewerkt om 

een truck te leveren die kon voldoen 
aan de behoeften van Tradebe 
Healthcare, specialist in het beheer van 
medisch afval.

“WE ZIJN EEN STRATEGISCH 
SERVICEBEDRIJF DAT TRUCKS 
OP DE WEG MOET HOUDEN. 
ONS MOTTO, 'YOU DRIVE, WE 
CARE' HEEFT DAN OOK EXTRA 
DIEPGANG GEKREGEN.”

PHILIPPE MELLIER, voorzitter bij de FRAIKIN Groep

“Samen kunnen 
we meer” 

In Polen heeft FRAIKIN twee 
ambulances gratis aangeboden aan  

de stad Ruda Slaska en aan de 
Ermed Foundation in Warschau om 
hen te helpen tijdens de pandemie. 
Daarnaast zijn er twee voertuigen 
aangeboden aan het 
genoomlaboratorium in Warschau.

#FRAIKINsemobilise
#FRAIKINiscommitted
#youdrivewecare

Bij het Franse 
Rode Kruis 

Het team in Gennevilliers (Frankrijk) 
heeft het Franse Rode Kruis gratis 

een koelwagen aangeboden voor het 
aanbieden van maaltijden en 
boodschappen aan de mensen die het 
meest kwetsbaar waren.

Bij Sainsbury's

Er zijn extra wagens aangeleverd aan 
de supermarkten van Sainsbury's.  

Het bedrijf kon daardoor goed omgaan 
met de toegenomen vraag naar 
thuisbezorging en het toegenomen 
gebruik van de Click and Collect-
service.

Voor het bieden van 
logistiek aan NHS 
Schotland

In Groot-Brittannië werkten we nauw 
samen met Menzies Distribution en 

hebben we gratis twee voertuigen 
aangeboden. Hier kon de aanbieder 
van logistieke diensten diens 
belangrijke contract met de NHS in 
Schotland vervullen.



66 67FRAIKIN CSR-RAPPORT 2019 FRAIKIN CSR-RAPPORT 2019

SOLIDARITEIT

(vervolg)

Orange heeft 
hoogwerkers 
geaccepteerd via 
videobellen! 

Met de brandweer van 
Haute-Vienne 

Het filiaal in Limoges heeft de 
brandweer van Haute-Vienne een 

voertuig aangeboden voor het 
vervoeren van eerstehulpmedewerkers 
die hadden aangeboden te helpen in 
verzorgingshuizen.

Kinderen entertainen 
tijdens de lockdown 

Een origineel idee uit Spanje: 
kleurplaten aanbieden met Niki, de 

mascotte van FRAIKIN, om kinderen 
bezig te houden en om tips en best 
practices over te brengen aan 
chauffeurs.

Ondersteuning voor de 
mobiele eerstehulpunit 
in Île-de-France 

Er is ook een ambulance aangeboden 
aan de eerstehulpvereniging in 

Essonne zodat vrijwilligers mensen 
op locatie konden gaan helpen.

Maaltijden voor 
zorgverleners

Restauranteigenaars in Vannes, die 
onderdeel zijn van de Chefs with 

Carers-beweging, verzorgen de 
zorgverleners en het militaire 
ziekenhuis van Laveran heeft 
ondersteuning gekregen van FRAIKIN 
in  de vorm van gratis voertuigen om 
maaltijden te bezorgen aan 
de zorgverleners. 

FRAIKIN, solidariteit 
in de COVID-19-crisis #FRAIKINsemobilise

#FRAIKINiscommitted
#youdrivewecare

Tijdens een lockdown moet je je 
kunnen aanpassen. Orange Pro 

heeft tijdens een videogesprek de 
hoogwerkers gekozen die essentieel 
waren voor onderhoud aan het 
telecomnetwerk. Het ging hierbij om 
meer dan 45 hoogwerkers, verdeeld 
over heel Frankrijk.
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