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Dit document dient als 
verklaring van niet-

financiële prestaties voor 
Frankrijk.

Deze verklaring van 
FRAIKIN Frankrijk is 

gecontroleerd door EY.



PHILIPPE MELLIER 
CEO FRAIKIN Groep

“IK BEN VERHEUGD 
OVER DE INZET EN HET 
PROFESSIONALISME VAN DE 
TEAMS BIJ HET BIEDEN VAN 
DE VERWACHTE SERVICE 
AAN ONZE KLANTEN.”
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VOORWOORD

MEER DAN OOIT STAAT  
DE MENS CENTRAAL BIJ HET MVO  

VAN FRAIKIN
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  et jaar 2020 zal ongetwijfeld in ons geheugen gegrift blijven staan vanwege 
de Covid-19-pandemie, waarvan de gevolgen zich op economisch, sociaal en 
maatschappelijk niveau lieten voelen. Terwijl sommige traditionele sectoren 
hun activiteiten hebben moeten inperken of zelfs tijdelijk hebben moeten 

stilleggen, gingen andere sectoren in hoog tempo door. Het vervoer van geneesmid-
delen en vervolgens van vaccins, de leveringen op de laatste kilometer in stadscentra 
en het toenemende belang van koeriers - als gevolg van de groei van de e-commerce 
- hebben het vervoerslandschap in enkele weken tijd ingrijpend veranderd. 

Achter de schermen heeft FRAIKIN hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de acti-
viteiten van zijn zakenpartners, zoals de verenigingen die door de Groep in hun lief-
dadigheidswerk worden gesteund, doorgang konden vinden. Er was veel vraag naar 
bedrijfswagens, ambulances en kiepwagens: de bestellingen en leveringen van voer-
tuigen, alsmede het onderhoud ervan, moesten met spoed worden afgehandeld. Deze 
crisis heeft ons eraan herinnerd - als dat nog nodig was - hoe essentieel ons beroep 
is voor de goede werking van de economie.

De garages en vestigingen, maar ook het verkooppersoneel en alle expertise- en 
ondersteunende functies hebben onvermoeibaar doorgewerkt, in alle landen waar 
de Groep aanwezig is. Bijna al onze vestigingen bleven open. Toch zijn een aantal 
activiteiten gedeeltelijk stilgelegd om de verminderde activiteit op te vangen. Maar 
wat mij vooral is bijgebleven, is de buitengewone inzet en het professionalisme van 
onze medewerkers bij het verlenen van de verwachte service aan onze klanten. Ik wil 
ook iedereen hartelijk danken voor het naleven van de gezondheidsprotocollen.

Deze gezondheidscrisis, hoe ernstig ook, mag niet de groeiende bezorgdheid over 
de klimaatverandering overschaduwen. Als verhuurder hebben wij de verantwoor-
delijkheid ons in te zetten voor de energietransitie van ons wagenpark en onze klan-
ten te helpen bij de keuze voor alternatieve oplossingen die minder impact op het 
milieu hebben, discreter zijn in het stadscentrum en verenigbaar zijn met huneco-
nomische realiteit. Eenvoudiger gezegd, om een duurzamere mobiliteit te bieden.

MVO is goed verankerd in de manier waarop wij met al onze belanghebbenden 
werken. Met dit verslag stellen we u graag op de hoogte van ons beleid en de initia-
tieven die wij hebben genomen om onze MVO-verbintenissen en -aanpak te concre-
tiseren. 
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DIE ONZE HANDELWIJZE 
BEPALEN

ONS WERK 

ONZE MISSIE 

ONZE VISIE 

ONZE AMBITIE 

FRAIKIN, marktleider in de verhuur 
van commerciële en industriële 

vrachtwagens in Europa en pionier 
in intelligente services voor 

onderaanneming en 
wagenparkbeheer, innoveert en 

past zich continu aan om zijn 
klanten te helpen te voldoen aan 
de vraag van hun eigen klanten.

Onze klanten diensten en 
oplossingen aanbieden voor 
commerciële en industriële 
voertuigen, zodat zij zich op 
hun kernactiviteiten kunnen 

concentreren.

Door de groeiende welvaart, de 
globalisering van de handel en de 
verstedelijking blijft de vraag naar 

veiligere, snellere en 
milieuvriendelijkere transport- en 

mobiliteitsdiensten stijgen. Daarom 
hebben alle bedrijven een lokale 

partner nodig die passende 
voertuigen en diensten kan leveren, 

en die technologie en menselijke 
tussenkomst slim combineren.

Uitgroeien tot bevoorrechte 
partner en innovatieve leider op 
het vlak van wagenparkbeheer.

 Onze handelwijze is gebaseerd op deze vier waarden, die door al 
onze medewerkers worden gedeeld. Deze morele waarden zijn voor 
FRAIKIN geen loze woorden, want ze worden zowel individueel als ge-
zamenlijk in het hart gedragen. Beloftes waar we ons des te prettiger bij 
voelen omdat ze gebaseerd zijn op de dagelijkse bekommernis van ie-
dereen in de onderneming om zijn of haar verplichtingen na te komen 
en verantwoordelijkheidszin te tonen, en rechtvaardig en eerlijk te han-
delen. Klanten en partners die al vele jaren hun vertrouwen in ons stel-
len, weten hoe toegewijd onze medewerkers zijn. 
Deskundigheid en betrokkenheid zijn te vinden in alle functies binnen 
de onderneming en in alle landen waar FRAIKIN actief is. 

VIER 
WAARDEN  
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Deskundigheid

Durf

Verantwoordelijkheid

Betrouwbaarheid



“WE STREVEN ERNAAR, 
BETROKKENHEID BIJ AL ONZE 
MEDEWERKERS TE CREËREN 
DOOR MVO TE INTEGREREN 
IN DE DAGELIJKSE 
WERKOMGEVING, IN HEEL 
EUROPA.”
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Ons MVO-beleid
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid geldt wereldwijd en vormt de 
leidraad voor de strategie van de Groep. Het MVO-beleid van FRAIKIN is 
gebaseerd op de naleving en de bevordering van ethische principes en 
mensenrechten. Het wordt toegepast en doorgetrokken in alle vestigingen 
en activiteiten van de Groep.
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Gesprek met...

 Hoe kan de MVO-
cultuur versterkt worden 
op het niveau van een 
internationale groep als 
FRAIKIN? 
Het ethisch handvest en de 
gedragscode vormen de 
ruggengraat van onze 
verplichtingen ten aanzien 
van mensenrechten en het 
dagelijkse bedrijfsleven. Wij 
willen dit verduidelijken 
door het Groepsbeleid te 
formaliseren op belangrijke 
gebieden als diversiteit en 
verantwoord inkopen. Elke 
FRAIKIN-entiteit heeft 
verplichtingen vanuit haar 
nationale wetgeving, zoals 
het manifest inzake 
dwangarbeid in het 
Verenigd Koninkrijk of het 
diversiteitsbeleid in Spanje. 
We zullen lering trekken uit 

deze nationale 
wetgevingen om de 
praktijken binnen de Groep 
te standaardiseren. 

 Hoe wordt rekening 
gehouden met het 
klimaat?
Ons gemeenschappelijke 
doel is de uitstoot van 
broeikasgassen te 
verminderen en de 
verplichtingen van de 
Overeenkomst van Parijs na 
te komen om tegen 2050 
koolstofneutraal te worden. 
Als verhuurder van 
industriële voertuigen 
kunnen wij deel uitmaken 
van de oplossing. De 
energietransitie van onze 
vloot wordt versneld - te 
beginnen met ons eigen 
wagenpark - en we moeten 
samenwerken met onze 

klanten om deze strategie 
uit te voeren. 

 Wat is de betekenis 
van uw MVO-aanpak? 
MVO is een belangrijke 
hefboom voor het 
bedrijfsleven. Het moet 
worden gezien in de 
context van voortdurende 
verbetering. We zijn bezig 
met een groot project om 
beter inzicht te krijgen in 
onze effecten op het niveau 
van de Groep en om 
meetbare doelstellingen 
vast te stellen. Het is onze 
ambitie om een sterke 
cultuur van 
verantwoordelijkheid op te 
bouwen. Daarin kunnen we 
alleen slagen met de 
volledige inzet van de 
teams, overal waar FRAIKIN 
is gevestigd.

ELISABETH MORETTI, Directeur MVO, functionaris gegevensbescherming Groep

  e implementatie van een MVO- 
aanpak is voor FRAIKIN een sterke 
hefboom voor groei.
Het helpt de motivatie en de inzet 

van de werknemers te versterken en de beste 
talenten aan te trekken en te behouden. Het 
draagt bij  tot de versterking van het 
concurrentievermogen van de Groep door zijn 
impact te verbeteren. Het stelt een handelwijze 
vast bij de ontwikkeling van verantwoorde en 
innovatieve dienstverlening. Tot slot bevordert 
de MVO-aanpak het vertrouwen en langdurige 
relaties met al onze externe belanghebbenden 
(klanten, leveranciers en aandeelhouders, 
overheden).

ONZE KERNVERPLICHTINGEN
 Onze aanpak is in de loop der jaren 

aangescherpt en de doelstellingen zijn 
verduidelijkt, dit met het oog op voortdurende 
verbetering. De aanpak is gebaseerd op 

onaantastbare verplichtingen: 
 Naleving van nationale en internationale 

wetten, beginselen, normen en voorschriften;
 Erop nahouden van eerlijke praktijken in 

onze handelsbetrekkingen;
 Bevordering van sociale betrekkingen van 

goede kwaliteit, gebaseerd op respect voor de 
organen die het personeel vertegenwoordigen 
en op een constructieve sociale dialoog;

 Gelijke kansen bij de toegang tot werkgele-
genheid, opleiding en loopbaanontwikkeling;

 Rekening houden met de diversiteit van de 
verwachtingen, behoeften en levensstijlen van 
onze belanghebbenden. 

Ecovadis: FRAIKIN 
Frankrijk ontvangt 
platina medaille

 Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is in 2020 beoordeeld 
door Ecovadis. FRAIKIN Frankrijk scoorde 
75/100. Deze score plaatst ons in de top 1% van 
de best beoordeelde bedrijven in onze sector 
en maakt ons een van de duurzaamste 
bedrijven ter wereld. De platina medaille voor 
deze uitstekende prestatie bevestigt ons MVO-
engagement tegenover onze klanten, onze 
werknemers en al onze belanghebbenden.

Uitgelicht

DE TWEE PIJLERS VAN 
ONS MVO-BELEID

Sociale 
gelijkheid

Milieubescherming

 Diversiteit integreren in 
de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid

 Medewerkers opleiden 
om hun vaardigheden te 
ontwikkelen

 Zorgdragen voor de 
gezondheid en veiligheid 
van de werknemers

 Rekening houden 
met milieu- en sociale 
criteria in ons 
aankoopbeleid

 Innovatieve 
projecten 
ondersteunen

 Energie besparen

ONZE GRONDBEGINSELEN



verbintenis
Bewijs leveren van onze 
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Ethiek en corruptiebestrijding
Ethiek is een belangrijke pijler van het compliance-programma van 
FRAIKIN. Ethiek geeft structuur aan onze management-, commerciële 
en operationele praktijken en is een van de grondslagen van onze 
cultuur van loyaliteit, vertrouwen en respect.

  n het ethisch handvest is de verbintenis 
van FRAIKIN vastgelegd om zonder 
voorbehoud de mensenrechten en de 
beginselen van internationale verdragen en 

organisaties na te leven. Het legt gedragsregels 
en goede praktijken vast om te zorgen voor 
gezonde, evenwichtige en transparante relaties 
met al onze belanghebbenden. 
Het ethisch handvest is bindend voor alle 
werknemers van de Groep; het werd in 
2020 op grote schaal verspreid onder alle 
entiteiten, in Frankrijk en in de dochteron-
dernemingen.
Daarnaast is een gedragscode voor 
corruptiebestrijding onder de werknemers 
verspreid. Het betreft voorlichtingsmateriaal 
waarin de begrippen corruptie, omkoping en 
belangenconflicten worden verduidelijkt. 
Daarbij komt eveneens het geschenkenbeleid 
van de onderneming aan de orde. De 
corruptierisico's zijn in kaart gebracht. Ten 
slotte worden blootgestelde werknemers elk 
jaar uitgenodigd om een formulier in te 
vullen waarin zij verklaren dat er geen 

sprake is van belangenconflicten. Dit 
garandeert volledige transparantie in hun 
relatie met FRAIKIN.
Er is een klokkenluidersregeling beschik-
baar voor iedereen, intern of extern, die 
persoonlijk kennis heeft van onethische 
handelingen of, meer in het algemeen, van 
niet-naleving van de regels. Deze persoon 
kan het management van FRAIKIN waar-
schuwen via een extern meldingsplatform: 
https://fraikin.signalement.net
Dit door Frankrijk ingevoerde systeem 
wordt geleidelijk uitgebreid naar andere lan-
den. Dankzij een geïntegreerd vertaalsys-
teem kunnen de medewerkers Ethische 
zaken alle meldingen verwerken, ongeacht 
de taal waarin de melding is gesteld. 

Tevreden, trouwe klanten zijn, evenals gezondheid en veiligheid op het 
werk en het voorkomen van milieueffecten, prioriteiten voor FRAIKIN. 
Sommige entiteiten zijn al lang bezig met certificeringsprocessen 
waaruit deze inzet blijkt, evenals de wil om een beleid van 
voortdurende verbetering op deze gebieden te voeren.

Ervaringsverhaal

 
“Als dienstverlenend bedrijf is het belangrijk onze klanten te laten 
zien dat de samenwerking gebeurt op een manier die door een 
onafhankelijke instantie is goedgekeurd. De ISO 9001-certificering van 
ons managementsysteem past in dit kader. Dit bewijst dat wij in staat zijn 
onze klanten de service te bieden die zij verwachten, en draagt bij tot het 
imago dat de vestigingen een uitstekende dienstverlening verzorgen. Het 
garandeert dat wij onze commerciële, technische en financiële 
bedrijfsactiviteiten op homogene wijze uitvoeren. en dat iedereen volgens 
het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) werkt.
Naar aanleiding van de initiatieven van bepaalde dochterondernemingen 

is de aanpak in 2020 uitgevoerd op het hoofdkantoor en met een eerste panel van vestigingen 
in Frankrijk. De afdeling Kwaliteit en Interne Audit heeft, met steun van de andere uitvoerende 
afdelingen, gezorgd voor een solide ondersteuning in termen van methodologie en voorlichting. 
Het doel was om het netwerk te doordringen van de waarde van deze certificering. Alle 25 
vestigingen slaagden met vlag en wimpel voor de certificeringsaudit, zonder enige opmerking 
of non-conformiteit. In 2021 zal dit worden uitgebreid naar 36 nieuwe vestigingen.”

THIERRY MARTIN, Directeur Kwaliteit en Interne Audit

1  FRANKRIJK: ISO 9001-certificering 
(kwaliteit) van FRAIKIN Frankrijk op verschillende 
terreinen: het managementsysteem, 
hoofdkantoor en 25 vestigingen zijn  
in 2020 gecertificeerd door AFNOR. 

2  SPANJE: Geïntegreerd 
managementsysteem gecertificeerd door SGS: 
ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 
18001 (veiligheid en gezondheid op het werk) 
sinds 2014. ISO 3900-certificering 
(verkeersveiligheid): 2012.

3  VERENIGD KONINKRIJK: 
ISO 9001-certificering,  
ISO 45001-certificering  
(gezondheid op het werk).

4  ITALIË: ISO 9001-certificering, 
ISO 14001-certificering (milieu). 

Cijfers
De 555 medewerkers die statistisch 
het meest blootgesteld zijn aan het 
risico van corruptie, hebben een 
e-learning gevolgd (Sapin II-module). 

FRAIKIN verbindt zich ertoe niet betrokken  
te raken bij heling en het witwassen van 
opbrengsten uit criminele activiteiten. Er kunnen 
in geen geval betalingen uitgevoerd worden voor 
iets anders dan de contractuele tegenprestatie. 
Meer in het algemeen heeft FRAIKIN in zijn 
ethische code de maatregelen opgenomen  
om te voldoen aan de wet-Sapin 2 ter bestrijding 
van corruptie. Deze gelden voor alle 
belanghebbenden bij de activiteiten van de Groep.

1

2

4

3

ONZE GRONDBEGINSELEN
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THEMA’S RISICO'S BELEID - ACTIEPLAN RISICODRAGERS

SOCIAAL  
 Werkgelegenheid, organisatie 

van het werk, gezondheid en 
veiligheid, arbeidsverhoudingen, 
opleiding en gelijke 
behandeling 

 Ontwikkeling van interne bewustmakingstrainingen
 Aantrekken van talent - Beleid rond behoud werknemers
 Loopbanen veiligstellen in het licht van de veranderingen
 Ontwikkeling van vaardigheden - anticiperende 

benadering van banen en vaardigheden (GPEC) 
‘Loopbaantrajecten voor werknemers’ (opleidingen, Top 
Tech Challenge, enz.)

 Welzijn op het werk (telewerken, enz.)
 Risicopreventiebeleid

 Ecologisch rijden
 Handvest verkeersveiligheid

 Missie ‘Personen met een beperking’ (werving, 
samenwerking met ESAT (sociale werkplaatsen), enz.) 

 Gelijkheid van mannen en vrouwen
 Diversiteit

 Opzetten van acties rond ecologisch rijden 
(vermindering van het brandstofverbruik)

 Actief bevorderen van het gebruik van ‘schone' 
voertuigen (CNG, elektrisch, biobrandstof)

 Samenwerkingsverbanden met overheidsinstanties 
(Ademe, Europese Unie, gemeenten) 

 Verplichte acties ondernomen:
- ethisch handvest
- gedragscode
- opleiding van personeel
- meldsysteem

 Omzet, Inzetbaarheid

 Gezondheid en veiligheid 
van werknemers op het werk

 Ongevallen met klanten

 Discriminatie 

 

 Klimaatverandering 
Koolstofvoetafdruk 
Energieverbruik Vervuiling 
(lucht, lawaai) 

 Corruptiebestrijding 
(wet-Sapin 2)

 Directie Personeelszaken

 Functionaris Gezondheid 
en Veiligheid op het werk

 Directie Juridische zaken 
en Verzekeringen

 Directie Personeelszaken 
en functionaris Gezondheid 
en Veiligheid op het werk

 Directie Inkoop en Directie 
Innovatie

 Directie Kwaliteit en Audit

MILIEU  
 Algemeen beleid inzake 

duurzame ontwikkeling en 
verontreiniging, circulaire economie, 
duurzaam gebruik van hulpbronnen, 
klimaatverandering en bescherming 
van de biodiversiteit 

MAATSCHAPPELIJK  
 Maatschappelijke verbintenissen, 

betrekkingen met onderaannemers 
en hun leveranciers, maatregelen ter 
bevordering van de gezondheid en 
veiligheid van de consument

RISICO-OVERZICHT

Ons beleid en onze acties inzake menselijke risico's
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CIJFERS GROEP

Relatieve stabiliteit ondanks de pandemie

Een sterke partner

771 

2.800 

+58.000 

- 4% 
miljoen euro omzet, waarvan 39% 

in het buitenland 

werknemers

ten opzichte van 2019

Gezondheid

Vervoer Milieu en bouw

Supermarkten

Retail 

Overheidsop- 
drachten

157 

vestigingen

7.000 

klanten in 6 belangrijke 
sectoren

voertuigen

11 

landen

op 2 continenten

Internationale aanwezigheid
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CIJFERS FRANKRIJK

Een jaar in het teken van de gezondheids- en economische crisis

Een lokale partner

472,4 

Meer dan 

2000 110 +30.000 

- 5,5% 

miljoen euro omzet in Frankrijk

werknemers voertuigen vestigingen met garages

ten opzichte van 2019
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MEDEWERKERS 
DIE TOEGEWIJD ZIJN 

AAN HUN WERK

18 19

HET FEIT DAT WIJ MARKTLEIDER ZIJN, 
DANKEN WIJ AAN ONZE MEDEWERKERS, 
DIE ELKE DAG BLIJK GEVEN VAN HUN 
INZET, HUN SERVICEGERICHTHEID, 
HUN RESPECT VOOR ANDEREN EN HUN 
PROFESSIONALISME.

73% 
tevreden 

werknemers 
volgens de 

barometer 2020

> 80% 
van de chauffeurs 

getraind in 
ecologisch rijden   

99% 
jaarlijkse prestatie-
evaluaties afgerond 

ondanks de 
gezondheidssituatie



  e interne barometer geeft een 
beeld van de mening van de 
werknemers over het bedrijf. 
Het is een goed instrument om 

de sociale samenhang te verbeteren, omdat 
we hierdoor acties kunnen bedenken en 
uitvoeren die de verwachte veranderingen 
in gang kunnen zetten.
Door iedereen bij deze ontwikkelingen te 
betrekken, worden de betrokkenheid en de 
verbondenheid van iedereen met de 
onderneming vergroot, wat op dit moment 
een prioriteit is. FRAIKIN wil gemotiveerde 
medewerkers met de nodige vaardigheden 
en talenten aantrekken en behouden, vooral 
in sleutelposities. 
Deze aantrekkingskracht is van cruciaal 

belang in een context van economische 
spanningen,  kostenbeheersing  en 
bedrijfstransformatie.

VERGROTING VAN DE 
TEVREDENHEID

 De interne barometer is uitgevoerd 
tussen medio december 2019 en eind januari 
2020. De resultaten zijn zeer positief: 73% 
van de werknemers is tevreden over het 
bedrijf, tegenover 55% in 2010. Alle cijfers 
zijn hoger dan die van de vorige editie, die 
tien jaar geleden plaatsvond. Meer dan de 
helft van de werknemers, binnen de hele 
Groep, heeft gereageerd (438 reacties). Met 
een deelname van 46% in Frankrijk en ten 
minste 66% in de andere landen (waaronder 

100% in Italië), varieerde de deelname sterk 
van land tot land.

GEBIEDEN WAAROP VOORUITGANG 
MOET WORDEN GEBOEKT

 Dankzij de analyse van alle resultaten door 
de teams van de afdeling Personeelszaken 
konden in elk van de dochterondernemingen 
van de Groep actieplannen worden opgezet. 
Ook in elk van de 9 regio's van de Franse 
dochteronderneming werd een actieplan 
opgesteld. De acties zijn gegroepeerd in 5 
hoofdthema's:

 Verbeteren van de directe communicatie 
met operationele teams en chauffeurs;

 Meer communiceren over de beschikbare 
en afgeronde opleidingen; 

 Ondersteuning bieden aan de managers 
over HR-kwesties; 

 Optimaliseren van de werkomstandighe-
den en sfeer; 

 Meer communiceren over carrièremoge-
lijkheden.
In januari 2021 is in de hele groep begonnen 
met de uitvoering van dit actieplan. 

De verwachtingen van onze werknemers 
vaststellen en inlossen

BETROKKENHEID EN INZETBAARHEID
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Onze medewerkers spelen een essentiële rol in het succes van 
FRAIKIN. Om hun beschikbaarheid en betrokkenheid te vergroten, 
en ook om hun verwachtingen beter te begrijpen, hebben wij in 
2020 een interne barometer gehouden. 

De belangrijkste resultaten 
van de interne barometer
Een sterke betrokkenheid van de werknemers

66% 
is tevreden over de 

loopbaanontwikkeling binnen 
het bedrijf 

58% 

vindt het aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten 

voldoende 

87% 
zegt trots te zijn 

om bij FRAIKIN te 
werken 

80% 
wil graag bij 

FRAIKIN blijven 
werken 

74% 
deelt de waarden 

van het bedrijf

Een hoge tevredenheidsgraad

75% 
is tevreden met 
hun manager 

75% 
is tevreden met 

hun 
werkomgeving 

73% 
werkt graag 

samen met hun 
team 

Enkele gebieden 
waarop 

vooruitgang kan 
worden geboekt 



Ervaringsverhalen

 “360° feedback is voor mij een unieke kans om mijn 
managementstijl te laten beoordelen door mijn hele 
werkomgeving. Iedereen heeft een andere mening - ook anders 
dan de mijne - en dat maakt deze feedback heel interessant. Het 
biedt veel stof tot nadenken over het verbeteren van de 
managementvaardigheden. Personeelszaken heeft ons begeleid, 
onder andere door ons te helpen bij het omzetten van de 
resultaten. Het is een spannend proces, waarbij je niet anders kan 
dan nederig blijven, aangezien deze feedback tot het nodige 
zelfonderzoek kan leiden. Met andere ogen naar de eigen 
managementstijl kijken kan alleen maar bijdragen tot verbetering.”

OLIVIER COUDERC, Hoofd Producten en Diensten, Directie Marketing FRAIKIN Frankrijk

 “Via de jaarlijkse prestatie-evaluaties kunnen we op een 
feitelijke manier bespreken wat er in het voorbije jaar is 
gebeurd, waaronder ook de wat heikelere kwesties, en met de 
werknemers te bespreken hoe zij zich kunnen ontwikkelen. Zelf wil 
ik niet uitvoerig stilstaan bij het voorbije jaar, maar mijn 
medewerkers eerder individueel begeleiden met het oog op 
welzijn op het werk en dus over hun persoonlijke inzet en hun inzet 
binnen het team. Dit is een belangrijk moment voor de manager en 
de werknemer; het moet het hele jaar door worden voorbereid.”

JULIETTE DURBEC, Vestigingsmanager in Troyes en Auxerre

JAARLIJKSE PRESTATIE-EVALUATIES 
OM ELKAAR UITGEBREIDER TE 
SPREKEN

 Sinds 2017 stelt FRAIKIN via 
zijn intranetportaal FRAIKIN 
G O  e e n  d i g i t a l e  t o o l 
beschikbaar voor het uitvoeren 
van jaarlijkse prestatie-
evaluaties. Zo’n gesprek is een 
belangrijk moment voor de 
m a n a g e r  e n  z i j n / h a a r 
medewerkers om elkaar wat 
uitgebreider te spreken. Het biedt de 
gelegenheid om de balans op te maken 
van het  voorbije  jaar  (prestaties  en 
doelstellingen), maar ook om de respectieve 
verwachtingen voor het komende jaar vast te 
stellen en wensen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. 
Iedereen kan tijdens dit gesprek aangeven wat 
zijn wensen zijn op het gebied van geografische 
en/of functionele mobiliteit en training. In 2020 
werden 2.143 opleidingsbehoeften genoteerd, 
waarvan meer dan de helft betrekking had op 
de thema’s Chauffeurs en Garage. Bovendien 
hebben 311 werknemers om functionele 
mobiliteit verzocht. Er werden er 275 
goedgekeurd door de manager.

PEOPLE REVIEWS VOOR HET 
IDENTIFICEREN VAN ONZE TALENTEN 

 In het eerste kwartaal van 2020 deden de 

‘People Reviews’ hun intrede in heel 
Frankrijk. Tijdens deze HR-evaluaties 

voeren de operationele managers 
en hun HR-managers een 

volledige evaluatie uit van elke 
werknemer en dus ook van 
elk team. Het doel is voor elk 
lid van hun team een plan 
va s t  t e  s t e l l e n  v o o r 

loopbaanontwikkeling, 
o p l e i d i n g s w e n s e n  e n 

individuele begeleiding, maar 
o o k  t e  b e m i d d e l e n  b i j 

loonsverhogingen, medewerkers met 
veel potentieel te identificeren en, indien nodig, 
te anticiperen op de risico's van vertrek. 

360° FEEDBACK OM EEN VOLLEDIGE 
BEOORDELING TE MAKEN

 In 2020 heeft FRAIKIN 360° feedback inge-
zet. Dit instrument om de prestaties van de ma-
nager te verbeteren werkt op basis van feed-
back. Hiertoe worden via een vragenlijst 
meningen over het gedrag van de manager 
verzameld uit de werkomgeving van de mana-
ger (leidinggevenden, medewerkers, collega's) 
en bij de betrokkene zelf. Door een vergelijking 
te maken met zijn eigen gezichtspunten, kan de 
manager zijn sterke punten en zijn verbeterpun-
ten identificeren en een persoonlijk ontwikke-
lingsplan opstellen om zijn managementprak-
tijken aan te passen.

Individuele werknemers beter evalueren en ondersteunen
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FRAIKIN heeft innovatieve tools ontwikkeld voor managers om hun 
medewerkers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, 
maar ook om zichzelf te evalueren. 

Cijfers
99%: het percentage jaarlijkse 
prestatie-evaluaties

> 200 managers in Frankrijk 
hebben 360° feedback ontvangen.

 “Ik was zeer aangenaam verrast door de manier waarop 
HR de gesprekken voor mijn People Review voerde. Dit 
instrument heeft mij echt aan het denken gezet over voor mij 
belangrijke kwesties. Doordat mijn gesprekspartners goed 
luisterden, voelde ik me ook vrij om in alle openheid dingen te 
zeggen die ik van tevoren niet per se wilde zeggen. Het interview 
duurde overigens veel langer dan verwacht. Dat was niet voor de 
bühne, ze wilden echt mijn standpunt begrijpen zodat ze mij op 
weg konden helpen en suggesties aan de hand doen.”

SAAD KABIL, Hoofd kasmiddelen Groep

BETROKKENHEID EN INZETBAARHEID
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Strategische werving 
en professionalisering
FRAIKIN zet sterk in op werving van personeel voor zijn verdere 
ontwikkeling. Om te kunnen rekenen op de beschikbaarheid, de 
kwaliteit en de inzet van onze medewerkers, werven wij voortdurend 
en vertrouwen wij op onze eigen pool van vaardigheden.

  aast de pandemie, die de zaken nog 
ingewikkelder maakt, heeft FRAIKIN 
- op Europees niveau - zowel te ma-
ken met economische omstandighe-

den die een beheersing van de loonkosten ver-
gen, als met een situatie van krapteberoepen. 
Om onze aantrekkingskracht te versterken, 
steunt ons HR-beleid op twee pijlers: 

 Versterken  van de betrokkenheid en 
inzetbaarheid van werknemers; 

 Aantrekken en behouden van de beste 
talenten.

ONDERSTEUNING VAN 
WERVINGSACTIES

 Ondanks de gezondheidscrisis konden bij 
FRAIKIN in Frankrijk in 2020 wervingsacties 
gewoon doorgaan door videoconferenties te 
houden met kandidaten en door op afstand tests 

af te nemen. Op die manier zijn 229 werknemers 
met een vast contract in dienst genomen:

 48 chauffeurs (vrachtwagenchauffeurs, 
veelzijdige chauffeurs);

 32 in operationele dienst (voorbereider, RO, 
ARO, planner);

 79 in een garage (monteur, carrosseriebouwer, 
teamleider, garagemanager);

 52 op het hoofdkantoor (ondersteunende 
functie);

 18 verkoopmedewerkers (handelsingenieur, 
commercieel medewerker, filiaalmanager/-
directeur).

ONZE TALENTENPOOL UITBREIDEN
 Omdat FRAIKIN actief is in een sector  

met krapteberoepen, heeft de onderneming  
het op zich genomen om zijn eigen duale 
opleidingen te ontwikkelen voor monteurs, 

v r a c h t wa g e n c h a u f f e u r s  e n  z e l f s 
gespecialiseerde verkopers. In Frankrijk zijn 
verkoop- en vakscholen (rond mechanica) 
opgericht,  die  het  gezellensysteem 
(compagnonnage) bevorderden. Het bedrijf 
zet dus in op overdracht van de knowhow en 
de interpersoonlijke vaardigheden van zijn 
hooggekwalificeerde technici. De leerlingen 
van de vakschool volgen gespecialiseerde 
opleidingen in vrachtwagenmechanica en 
carrosseriebouw en kunnen na hun 
afstuderen in dienst worden genomen met 
een contract van onbepaalde duur. Een pool 
van gekwalificeerde en gemotiveerde technici 
om de aanhoudende wervingsproblemen 

binnen de sector het hoofd te bieden (zie 
ervaringsverhaal op blz. 37).

MOBILITEIT BINNEN DE GROEP 
 Om de mobiliteit binnen de groep te 

bevorderen en zijn talentenbestand uit te 
breiden, heeft FRAIKIN in 2019 de functie van 
Talent Manager Groep gecreëerd. Deze is 
gevestigd in Groot-Brittannië en heeft de 
volgende missies:

 loopbaan- en vaardighedenbeheer binnen de 
Groep om interne mobiliteit te vergemakkelijken;

 coördinatie van het opleidingsbeleid van de 
Gro ep  o m  d e  ken n i s,  k nowhow  en 
interpersoonlijke vaardigheden van alle 
werknemers van de Groep te standaardiseren. 

Coöptatie in de kijker bij 
FRAIKIN 

FRAIKIN moedigt zijn medewerkers aan om 
mee te werken aan het werven van nieuw 
talent. Iedereen kan iemand die hij kent 
aanbevelen voor een functie. Bij indienstneming 
wordt een bonus betaald. Elke werknemer kan 
zoveel personen coöpteren als hij of zij wenst, 
zonder enige beperking op het aantal betaalde 
bonussen.

Cijfers

4 personen slechts konden in 
2020 op de vakschool worden 
aangenomen, dit vanwege de 
gezondheidscrisis. 

Doelstelling 
is het werkkapitaal van 70 tot 80 leerlingen 
per jaar te consolideren.

Uitgelicht
In Zwitserland is de internationale stage in opmars

FRAIKIN Zwitserland heeft een traditie in de ontvangst van jonge afgestudeerden die 
een internationale stage willen doen. Er worden elk jaar belangstellenden voor 
geworven, en dit initiatief is succesvol. Corentin Rineau, tegenwoordig Sales Manager 
FRAIKIN Zwitserland, is in 2017 via een internationale stage in de onderneming gerold. 
“Als verkoper in de kantons Genève en Fribourg heb ik het werk onder de knie gekregen 
en de klanten leren kennen. Aan het einde van mijn stage kreeg ik een vast contract als 
Business Developer en Account Manager voor het Franstalige deel van Zwitserland, en 

sinds medio 2020 ben ik verantwoordelijk voor het hele Zwitserse grondgebied. De dochteronderneming, die in 
2021 haar 15e verjaardag viert, weet hoe ze haar talenten moet vertrouwen en waarderen!”

BETROKKENHEID EN INZETBAARHEID
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Opleiding als hefboom 
voor prestaties
Opleidingen dragen bij aan een verbeterde inzetbaarheid en 
aanpassingsvermogen van de werknemers. Ook dragen ze bij 
aan een saamhorigheidsgevoel en tevredenheid, wat de 
motivatie van de werknemers ten goede komt. Voor FRAIKIN 
is het een belangrijke hefboom voor prestaties.

   oor FRAIKIN is de beroepsopleiding 
een hoeksteen voor het veiligstellen 
van de loopbaanontwikkeling en 
de kwalificatie van werknemers. Er 

is een ambitieus plan opgesteld voor de 
periode 2019-2022. Het doel ervan is elke 
werknemer te helpen zijn of haar portefeuille 
van vaardigheden (kennis, knowhow en 
interpersoonlijke vaardigheden die op de 
werkplek worden gebruikt) te onderhouden 
en te ontwikkelen, om de functie onder de 
knie te krijgen, zich in de huidige of toekom-
stige functie te ontwikkelen, binnen de 
onderneming vooruit te komen of zonder 
grote onderbreking een nieuwe baan in een 
andere onderneming aan te nemen.

EEN ACTIEF OPLEIDINGSBELEID
Ondanks de moeilijkheden die zich in 2020 
hebben voorgedaan, kon het opleidingsplan 

worden uitgevoerd. De formele opleidingen, 
die van essentieel belang zijn, vonden 
gewoon plaats. 
Ook andere kernacties van het opleidingsplan 
werden uitgevoerd (zie kader rechts), hoewel 
een aantal ervan wegens de gezondheidssituatie 
niet kon worden gerealiseerd.
In totaal zijn binnen de hele Groep 24.000 
opleidingsuren verstrekt. Het doel hiervan was 
tweeledig: kwalificatie en verbetering van de 
vaardigheden van de werknemers, en 
aanpassing aan nieuwe vormen van werk.

DOELSTELLING: 100% VAN 
DE WERKNEMERS OPLEIDEN
De ontwikkeling van werknemers is meer 
dan een kwestie van verantwoordelijkheid, 
het is een belangrijke hefboom voor 
prestaties. FRAIKIN Frankrijk had zich ten 
doel gesteld om 100% van de werknemers 

met meer dan 5 jaar 
anciënniteit in 2020 ten 
m i n s t e  é é n  ‘ n i e t -
verplichte’ opleiding te 
l a t e n  v o l g e n .  H e t 
o o r s p r o n k e l i j k e 
streefcijfer kon niet worden 
gehaald door de massale 
annuleringen van opleidingen 
als gevolg van de pandemie, maar op 
31 december werd toch nog de 94% bereikt. 
100% blijft de doelstelling voor 2021.

‘HOUDINGEN EN BEWEGINGEN’, 
EEN SESSIE OP MAAT MET KLÉSIA
In  samenwerking met  Klésia,  ons 
voorzorgsfonds, hebben 294 personen in een 

veertigtal vestigingen in 
F r a n k r i j k  d e  c u r s u s 
‘houdingen en bewegingen’ 
gevolgd om beroepsziekten 
en ongevallen op het werk te 

voorkomen. Na een analyse 
van de meest voorkomende 

ongevallen,  werd voor de 
FRAIKIN-medewerkers een inhoud 

op maat gecreëerd. De sessies vonden 
plaats op locatie in de vestigingen, zodat de 
trainer de werkplekken kon observeren 
(garages en kantoorwerkplekken) en 
praktische adviezen kon geven. We hebben 
positieve feedback over de kwaliteit van deze 
opleiding gekregen en zullen dit programma 
de komende jaren dan ook voortzetten.

Concrete vorderingen bij het 
opleidingsplan Frankrijk / 2019-2022

 555 mensen hebben de module 
bewustmaking van corruptiebestrijding 
gevolgd (wet-Sapin 2) en er is een 
e-learningmodule ontwikkeld om de 
opleiding op grotere schaal in te zetten

 Ontwikkeling van een 
e-learningmodule over de AVG

 90 mensen werden 
getraind in ecologisch rijden en 
risicopreventie op de weg, waarbij elke 
bestuurder tijdens zijn rit werd begeleid 
door een trainer.

 32 werknemers hebben 
opleidingen gevolgd die tot een 
certificaat leidden

 1 sessie ‘voorbereiding op het leven 
na FRAIKIN’ gegeven; een training voor 
personen die zich voorbereiden op hun 
pensioen 

 Partnerschap met ESSEC 
(business school) opnieuw 
ingesteld met 15 deelnemers

 211 werknemers opgeleid in 
het kader van de uitzonderlijke 
financieringsregeling voor opleidingen 
(FNE): talen, kantoorautomatisering, key 
account training. 

Van links naar rechts: 
Kelly Borges-Barreiros, 
Khanim Drecourt, 
Nadia Chelouah. 



Kerncijfers 2020 
beroepsopleidingen

“De digitalisering van 
onze opleidingscatalogus 
is gestart” 

BETROKKENHEID EN INZETBAARHEID

18.490 

24.000 

2.607 

opleidingsuren 
verstrekt in 

2020

aantal verstrekte 
opleidingsuren in 2020

deelnemers aan 
opleidingen

In Frankrijk

In de Groep

94% 

van de medewerkers 
heeft ten minste 

één niet-verplichte 
opleiding gevolgd

Evolutie van het aandeel van de 
opgeleide werknemers in %

42

2014 

58

2015 

64

2016 

72

2017 

75

2018

81

2019

94

2020 

100

2021 
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Verdeling per type opleiding
(Frankrijk, Spanje, Polen en Verenigd 

Koninkrijk)

Introductie

Talen

Management

Handel

Technisch

Veiligheid
Rijden

Individuele opleidingen

32,5%
19%

10,5%

4,5%

3,5%
1,5%10%

18,5%

 Welke gevolgen had de 
gezondheidscrisis voor de 
uitvoering van het 
opleidingsprogramma?

 Aangezien de vestigingen 
open bleven, konden de 
formele en technische 
opleidingen op locatie worden 
gegeven. Deze dragen bij aan 
de duurzaamheid van de 
onderneming en de 
tevredenheid van de klant, en 
zijn dus van essentieel belang. 
Voor wat betreft de overige 
thema’s hebben we weliswaar 
vooruitgang geboekt bij de 
uitvoering van het 
opleidingsplan 2019-2022, 
maar konden we niet al onze 
doelstellingen verwezenlijken. 
We gaan echter gewoon door! 

 Welke rol speelt 
digitalisering?

 Een van de hoogtepunten 
van 2020 is ongetwijfeld de 

voorbereiding van het digitale 
opleidingsplatform WeLearn. 
We hebben maandenlang met 
een twintigtal interne 
bedrijfsexperts 
samengewerkt. Wij hebben 
hen geholpen met het 
ontwerp, maar zij hebben de 
echte bijdrage geleverd aan 
de inhoud. 
Het doel van het platform is 
kapitalisatie en overdracht van 
kennis. We kunnen onze 
medewerkers op deze manier 
homogene, thematische 
opleidingen aanbieden, 
ongeacht de regio waar zij 
gevestigd zijn. De cursus 
‘handel’ (met een veertigtal 
modules: basisregels, 
voertuigkennis, marketing, 
enz.) is de eerste die volledig 
gedigitaliseerd is. Elke module 
eindigt met een quiz om de 
verworven kennis te toetsen. 

Komt dit platform in de 
hele Groep beschikbaar? 

 In Frankrijk is het platform 
in maart 2021 online 
beschikbaar gekomen. Het 
doel voor 2021 is vast te 
stellen welke modules ook in 
andere landen kunnen 
worden gebruikt. Sommige 
zijn hiervoor integraal 
bruikbaar, andere moeten 
worden aangepast aan de 
lokale omstandigheden en/of 
voorschriften. En deze 
opleidingen zullen uiteraard in 
de landstaal beschikbaar zijn. 

KHANIM DRECOURT, Hoofd Opleidingen Groep

Gesprek met...

“DIGITALISERING 
STELT ONS IN STAAT 
TE PROFITEREN VAN 
DE KENNIS VAN ONZE 
BEDRIJFSEXPERTS EN 
DEZE OVER TE DRAGEN.”



GEZONDHEID - VEILIGHEID OP HET WERK

Gezondheid en veiligheid 
belangrijker dan ooit
FRAIKIN voert een verantwoordelijk en proactief gezondheids- en veiligheidsbeleid als 
integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. De verbintenis van FRAIKIN aan de ambitieuze 
doelstelling ‘Nul ongevallen’ is voor 2020 hernieuwd.

EEN BELEID GEBASEERD OP 
NALEVING VAN DE ISO 45001-NORM

 FRAIKIN is ervan overtuigd dat de 
efficiëntie van zijn teams en zijn ontwikkeling 
hand in hand gaan met een goede gezondheid 
en veiligheid van de medewerkers en hun 
welzijn op het werk. Binnen de Directie 
Personeelszaken is een organisatie opgezet 
die zich bezighoudt met veiligheidsbeheer 
door  middel  van een operationele 
preventiebenadering. Deze verzorgt 
activiteiten ter preventie van beroepsrisico's 
voor onze werknemers en verzorgt informatie 
voor onze klanten.
De implementatie van deze organisatie, onder 
leiding van de functionaris Gezondheid en 

Veiligheid op het Werk, is gebaseerd op de 
naleving van de ISO 45001-norm. Daarbij zijn 
deze 4 verbintenissen leidend:

 zorgen voor een aanpak van voortdurende 
verbetering van de arbeidsomstandigheden;

 evaluatie en beheersing van de fysieke en 
psychologische beroepsrisico's in alle 
arbeidseenheden om de frequentie en ernst 
van arbeidsongevallen en het aantal 
beroepsziekten te verminderen;

 uitvoeren van processen voortvloeiend uit 
het door de directie vastgestelde beleid 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk, waarbij het om technische, menselijke 
of organisatorische processen kan gaan;

 communiceren en adviseren van directie, 
management en werknemers, en samen-
werken met werknemersvertegenwoordi-
gers en overheidsinstanties.

HANDELEN OP RISICOFACTOREN
 Om de doelstelling ‘Nul ongevallen’ 

dichterbij te brengen, is in 2019 door de 
dienst Gezondheid en Veiligheid op het 
Werk een actieplan met corrigerende 
maatregelen ingevoerd, dat in 2020 verder 
is geïmplementeerd. Onderdelen van het 
ac t i epl a n :  p reve nt i e  va n  val-  e n 
hoogtegevaar, chemische risico's, organisatie 
van periodieke inspecties, aanstelling van 
veiligheidsadviseurs, preventie van risico's 
onder chauffeurs en verbeteren van de 
voorlichting. Dankzij deze acties en de inzet 
van onze medewerkers heeft 47% van de 
vestigingen in 2020 met nul ongevallen op 
het werk te maken gehad. 

“Een kwestie van 
deskundigheid  
en coördinatie”

 

“Veiligheid is een prioriteit 
in onze garages en voor 
onze voertuigen. 
Directeuren en 
vestigingsmanagers zijn 
verantwoordelijk voor het 
juiste onderhoud en de 
controle van de uitrusting. 

Wij denken bij de onderhoudswerkzaamheden in 
de garage altijd een paar stappen vooruit. Daarbij 
is de permanente coördinatie van de 
voertuiginplanners en de garagemanagers 
onmisbaar. Zo kunnen wij onze klanten, naast de 
technische expertise van onze teams, altijd een 
geschikt voertuig aanbieden en dus de continuïteit 
van hun dienstverlening waarborgen. Op regionaal 
niveau kunnen we dankzij wekelijkse 
vergaderingen met alle ondersteunende functies 
(techniek, planning, operaties en verkoop) goed 
anticiperen en prioriteiten stellen. Zo zorgen we 
ervoor dat onze klanten altijd tevreden zijn en dat 
we hen 100% veiligheid kunnen garanderen.”

JÉRÔME CHIOMA,  
Directeur van de regio Noord

Ervaringsverhalen

 

“Halverwege het jaar hebben vertegenwoordigers van de 
verschillende teams (voorbereiding, carrosseriebouw, 
monteurs, chauffeurs en operationeel managers) van 5 
vestigingen nieuwe modellen veiligheidsschoenen getest. Deze 
verandering van uitrusting werd door iedereen goedgekeurd. De 
medewerkers zijn blij dat hun mening meetelt in een besluit dat 
alle vestigingen zal aangaan.” 

CORINE BILLON,
Assistent van de vestigingsmanager Nice

Veiligheidsschoenen:  
gekozen door medewerkers

 
Naast de invoering van 
afstandsmaatregelen en de 
verstrekking van mondkapjes en 
desinfecterende handgel in het 
hele netwerk, heeft FRAIKIN een 
reinigingsprotocol ingevoerd voor 
vrachtwagencabines bij het in- en 
uitstappen, evenals een specifiek 
hygiëneprotocol voor chauffeurs. 
Via het FRAIKIN GO-platform werd 
een overzicht verstrekt van alle 
maatregelen en de te gebruiken 
producten. 

Risicobeheer als 
antwoord op de 
gezondheidscrisis

Uitgelicht
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Regelmatige uitvoering van 
corrigerende maatregelen 
FRAIKIN trekt lering uit 
de geboekte vooruitgang, 
concentreert zich op de 
belangrijkste verbeterpunten, 
en voert nieuwe corrigerende 
maatregelen in waar iedereen 
baat bij heeft. 

NIEUWE INTRODUCTIECURSUS 
VEILIGHEID VOOR NIEUWKOMERS 

 Er komen gestandaardiseerde methoden 
en materialen ter ondersteuning van 
nieuwkomers. Het doel is de nieuwe 
medewerker wegwijs te maken in de 
specifieke werkwijzen en veiligheidsregels 
voor zijn functie. 

OPLEIDING ‘STUREN OP 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID’ 

 Vestigingsmanagers en regiodirecteuren 
gaan een opleiding volgen om hun vaardig-
heden op het gebied van veiligheidsbeheer 
en -sturing te versterken. Het doel van deze 
opleiding is inzicht te krijgen in de proble-
matiek en in de middelen en methoden om 
het systeem te verbeteren. 

INDICATOREN VOOR MANAGERS 
OM DE BALANS OP TE MAKEN

 Op het vlak van risicobeheersing zijn er 
concrete doelstellingen aan de hand 
waarvan elke manager voor zijn/haar team 
de balans kan opmaken:

 de doeltreffendheid van Veiligheidsbriefings 
(EHBO-training);

 een overzicht van bijna-ongevallen, om 
potentieel gevaarlijke situaties te onderkennen;

 de doeltreffendheid van de integratie van 
nieuwkomers. 

Inzicht  
in de frequentiegraad bij FRAIKIN

 

35,38 
is de frequentiegraad 
bij FRAIKIN Frankrijk* 

2,39
is het niveau van ernst 
bij FRAIKIN Frankrijk** 

* Aantal ongevallen waarmee een werknemer 
tijdens zijn of haar loopbaan in het bedrijf te maken 

kan krijgen. Voor 2020 betekent een 
frequentiegraad van 42,69 dat een werknemer 

met ongeveer 4 ongevallen te maken zal hebben, 
met een min of meer hoog niveau van ernst. 

** Aantal verloren arbeidsdagen in verhouding tot het 
aantal gewerkte uren. Dit percentage wordt gebruikt 

om de ernst van de ongevallen uit te drukken op 
basis van de duur van het arbeidsverzuim. Het niveau 
van ernst voor 2020 betekent dat de onderneming 

2,39 dagen verliest voor elke duizend door een 
werknemer gewerkte uren. 

SECTOR GARAGE 

Bij 43% van de arbeidsongevallen zijn 
medewerkers jonger dan 30 jaar betrokken,  
en bijna twee derde van de ongevallen betreft 
medewerkers met een anciënniteit van minder  
dan twee jaar. 

SECTOR CHAUFFEURS 

Ondanks de sterke toename van het aantal 
chauffeurs in verband met de ontwikkeling van  
de overeenkomsten voor autohuur met chauffeur, 
blijft het aandeel van de ongevallen waarbij deze 
sector betrokken is, stabiel. 

Deze ongevallen benadrukken de noodzaak  
van aanpassing van de integratiemethoden voor 
nieuwe werknemers en van versterking van de 
bewustmakingsacties bij werknemers die voor 
onze klanten reizen.

Verdeling van arbeidsongevallen  
met arbeidsverzuim naar 

bedrijfssector

Ongeacht de sector houden de meeste 
arbeidsongevallen verband met het verplaatsen  
en het laden en lossen van goederen.  

Operaties

Vervoer

Chauffeurs Garage

65%

2%

17%

9%

7%

Garage 
(management)

Ongevallen in de Groep 
in 2020
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Spanje VK Polen
Zwitserland

ItaliëBenelux

Aantal ongevallen 
zonder 
arbeidsverzuim

Aantal ongevallen 
met arbeidsverzuim

Aantal verloren dagen 
als gevolg van 
ongevallen

Eind 2019 is FRAIKIN een nieuwe samenwerking 
aangegaan met Bureau Veritas. Dit bedrijf voert nu 
periodieke inspecties uit van de werkuitrusting, de 
infrastructuur en de voertuiguitrusting van het 
wagenpark. Deze samenwerking helpt ons bij het 
beheer en de uitvoering van onze 
veiligheidsverplichtingen en neemt onze 
vestigingen werkzaamheden op het gebied van 
planning- en facturering uit handen. Sinds het begin 
van het jaar volgt elke nieuwkomer 
(vestigingsdirecteur) een opleiding ‘veiligheid voor 
nieuwkomers’ om beter vertrouwd te raken met het 
beheersysteem. De regiodirecteur, die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
periodieke inspecties, wordt voortaan op de hoogte 
gebracht van de observatieresultaten van zijn of 
haar regio. Door een beroep te doen op het 
management wil FRAIKIN de verantwoordingsplicht 
van het gedelegeerde gezag vergroten. Op termijn 
zal deze nieuwe organisatie ons in staat stellen te 
sturen op onze aankopen van materieel en het 
onderhoud ervan onder controle te houden.

Geoptimaliseerde periodieke 
inspecties

Uitgelicht:  
periodieke inspecties

GEZONDHEID - VEILIGHEID OP DE WERKVLOER
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Welzijn en levenskwaliteit op het 
werk: dagelijkse inspanningen

 
In Italië gaan wij nog een stapje 
verder dan de geldende 
gezondheids- en 
veiligheidsmaatregelen en willen 
wij voor onze werknemers een 
nog betere werkomgeving 
creëren. Kantoormeubilair en 
bureaustoelen zijn als beste 
getest op fysiek comfort en 
gezondheid. De werktijden zijn 
flexibel. Er is een pauzeruimte 
met vers water, warme dranken 
en fruit, en alle werknemers 
krijgen maaltijdcheques.”

ITALIË

 
Elke nieuwkomer krijgt een 
welkomstpakket. Dit is belangrijk 
voor de integratie in het bedrijf, want 
de nieuwe medewerker krijgt 
informatie aangereikt over de 
geschiedenis en de waarden van 
het bedrijf, de ethische code en de 
sociale voordelen die aan FRAIKIN-
werknemers in Spanje worden 
aangeboden, zoals een gratis 
zorgverzekering voor iedereen, een 
voorzorgsfonds en 
salarisvoorschotten. Wij stellen altijd 
tickets beschikbaar voor 
evenementen waaraan de 
onderneming deelneemt. En 
dagelijks bieden wij vers fruit aan op 
kantoor, evenals yoga-, stretching- 
en ontspanningssessies. 

SPANJE

 
Wij vinden het belangrijk dat 
potentiële nieuwkomers bij 
FRAIKIN zowel het bedrijf leren 
kennen als ons, de mensen die 
er werken. Daarom hebben wij - 
met inachtneming van de 
gezondheidsvoorschriften - in het 
hoofdkantoor te Coventry een 
speciale dag georganiseerd voor 
een groep toekomstige 
kandidaten. Na een interactieve 
presentatie van onze waarden en 
onze rol in de sector, vroegen we 
de deelnemers om in een reeks 
workshops hun vaardigheden te 
demonstreren. Dankzij deze 
kruisbestuiving kunnen wij 
nagaan of hun komst naar 
FRAIKIN voor beide partijen een 
goede zet is.

VERENIGD 
KONINKRIJK

 
Bij FRAIKIN Benelux is gezelligheid 
een belangrijk onderdeel van ons 
werk. Er wordt veel aan gedaan om 
het de 50 mensen in deze 
dochteronderneming naar de zin te 
maken. Eens per kwartaal komen alle 
medewerkers samen. Deze FRAIKIN 
Up is een moment van interne 
communicatie en uitwisseling. Maar 
het is ook de gelegenheid om elkaar 
weer even te spreken, onder het 
genot van een hapje en drankje of 
een feestelijke activiteit. Er zijn twee 
eetzalen beschikbaar en de keuken 
is gerenoveerd om de pauze 
aangenamer te maken. Vers fruit is 
altijd gratis beschikbaar. Tijdens de 
lockdown werd er bij iedereen thuis 
eten voor twee personen bezorgd. Er 
werd ook een fotowedstrijd 
georganiseerd om binding te houden 
met elkaar. Bij aankomst  
ontvangt elke nieuwe  
werknemer een  
welkomstpakket.

BENELUX

 
Tijdens de gezondheidscrisis was 
het voor de medewerkers van 
FRAIKIN ‘alle hens aan dek’ om 
onze klanten de gebruikelijke 
diensten te verlenen: van de 
dringende levering van nieuwe 
voertuigen aan de sectoren in de 
frontlinie tot het onderhoud van 
voertuigen, die meer dan ooit 
bedrijfsklaar moesten zijn.
Personen die hun werkzaamheden 
ook thuis konden uitvoeren, 
hoefden in de meeste landen niet 
naar kantoor te komen. 
Dankzij de hygiënemaatregelen die 
vanaf maart 2020 werden 
getroffen, kon de verspreiding van 
het virus binnen de teams 
doeltreffend worden tegengegaan. 
Deze beheersing van de situatie 
werd geprezen door onder meer 
de Regionale gezondheidsdienst 
en de bedrijfsgeneeskundige 
dienst tijdens een 
onaangekondigde inspectie van 
een van onze Franse vestigingen.  
Het garagepersoneel en de 
chauffeurs kregen instructies om 
de verspreiding van het virus te 
voorkomen.

UITGELICHT / COVID

Welkomstpakket, sociale voordelen, een gastvrije en comfortabele werkomgeving, 
fruitmanden en zelfs yogalessen: de dochterondernemingen van de Groep hebben 
steeds meer aandacht voor het welzijn van hun werknemers.

LEVENSKWALITEIT OP HET WERK

34 35MVO-VERSLAG FRAIKIN 2020 MVO-VERSLAG FRAIKIN 2020



  

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

DIVERSITEIT, EEN ZAAK VAN 
IEDEREEN

 FRAIKIN wil de gendergelijkheid van 
teams op alle niveaus van het bedrijf 
versterken. In dit verband voert de Groep een 
actief beleid op het gebied van gendergelijkheid 
binnen de functies, loopbaanbeheer en HR-
procedures (bezoldiging, toegang tot opleiding, 
werving en promotie).
Bij FRAIKIN draagt elke medewerker, op elk 
niveau, persoonlijk verantwoordelijkheid om 
een inclusieve cultuur op te bouwen en in 
stand te houden. Iedereen wordt aangemoe-
digd om na te denken over wat hij/zij zelf kan 
doen binnen het bedrijf om verschillen te 
verkleinen en discriminatie tegen te gaan. Het 
bedrijf heeft concrete acties op touw gezet om 
respect voor verschillen, een eerlijke behan-
deling en, meer in het algemeen, ‘goed sa-
menleven’ te bevorderen. 

GENDERGELIJKHEID: EEN 
VERBINTENIS MET EEN 
VERANTWOORDELIJKHEID

 Gelijkheid van mannen en vrouwen komt 
tot uiting in de afwezigheid van verschillen in 
beloning, werving en loopbaanbeheer, en in 
maatregelen ter voorkoming van seksuele 
intimidatie. De kwestie gelijkheid van 
mannen en vrouwen speelt een belangrijke 
rol binnen de Groep. 

Managementfuncties, maar ook bepaalde 
buitendienstfuncties (onderhoud, ook van 
industriële voertuigen) worden echter nog 
steeds zeer zelden door vrouwen vervuld. En 
in de top 10 van best betaalde functies in het 
bedrijf komt geen vrouw voor. 
Er  is  een langzame,  maar  gestage 
mentaliteitsverandering zichtbaar, die zorgt 
voor een geleidelijke toename van vrouwen 
op de werkvloer. Waar nodig worden 
salarisaanpassingen doorgevoerd, maar  
de kwestie van de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen op het werk is vooral een  
kwestie van hiërarchisch en functioneel 
evenwicht. 

Een Groep met een 
rijke diversiteit 

 
In Spanje werkt FRAIKIN in het kader van een Gelijkheidsplan 
2020-2024. Dit beleid voldoet ten minste aan alle nieuwe 
wettelijke voorschriften inzake gender en bevordert diversiteit en 
gelijke kansen. 

Een Gelijkheidsplan 2020-2024 in Spanje

Voor FRAIKIN is diversiteit, zowel in de 
onderneming als in de maatschappij 
als geheel, een belangrijke factor van 
gelijkheid en sociale cohesie, maar 
ook van innovatie en prestaties. 

Cijfers

1.611 mannen en 398 
vrouwen. Het personeelsbestand 
van FRAIKIN bestaat overwegend 
uit mannen, een weerspiegeling 
van de algemene verdeling tussen 
mannen en vrouwen in de wereld 
van vrachtwagens en mechanica. 

Doelstelling 
20% vrouwen in het totale 
personeelsbestand
31% vrouwen onder het totale 
leidinggevend personeel 

FRAIKIN heeft van de wettelijke verplichting om de totaalscore van de professionele gelijkheidsindex 
te publiceren, een echte maatschappelijke uitdaging gemaakt om zijn MVO-prestaties te verbeteren. 
Tussen 2019 en 2020 is de gendergelijkheidsindex met 14 punten gestegen, van 70 naar 84/100. 
Om op dit gebied verdere vooruitgang te boeken, is besloten dat vanaf 2020: 

 alle vrouwelijke medewerkers die ten tijde van de jaarlijkse loononderhandeling met 
zwangerschapsverlof zijn, een salarisverhoging krijgen wanneer zij van hun verlof terugkeren;

 bij wervingen voor strategische functies in de onderneming (uitvoerend 
comité, directiecomité) evenveel cv's van vrouwen als van mannen worden 
opgevraagd. 

Een sterke stijging van de gendergelijkheidsindex 

Uitgelicht

“We moeten het beeld ontkrachten dat dit een 
mannenwereld is”

 
“Mensen kijken nog steeds raar op van een vrouw die in de BtoB-sector en in de verhuur van 
vrachtwagens werkt. Maar het gaat er vooral om oplossingen te bieden aan een professionele klant, 
en een vrouw doet daarvoor niet onder voor een man.  Mijn ervaring in verschillende sectoren is dat 
je dezelfde taal moet spreken als de BtoB-klant. En dat doe je door je te concentreren op de dienst 
die je als bedrijf kunt leveren, en niet door met je gesprekspartner te gaan wedijveren. Of je nu een 
man of een vrouw bent, je moet een stapje terug kunnen zetten en eerlijk zijn als je het antwoord niet 
weet. In een snel veranderende omgeving waarin een nieuw evenwicht moet worden gevonden, zijn 
luisteren en inlevingsvermogen de doorslaggevende kwaliteiten wanneer je aan het hoofd staat van 
een team met allerlei gevoeligheden.”

“De vakschool staat open voor jonge vrouwen!”
 

“Teamspirit en op elk moment een steun in de rug. Margaux Coquerel, een 
21-jarige studente, bereidt zich voor op het behalen van een technisch diploma 
voertuigonderhoud met optie wegvervoer, volgt duaal onderwijs aan de school 
voor de automobielindustrie Alfred-Mongy in Marcq-en-Baroeul (59). “Ik ben dit 
jaar begonnen met mijn stage bij FRAIKIN in Liévin. Ik doe hier ervaring op met 
alle soorten werkzaamheden in een sector die mij van jongs af aan boeit, en ik 
merk dat hier een geweldige teamspirit heerst. Ik was het enige meisje in mijn 
laatste jaar en ik ben ook het enige meisje bij FRAIKIN, maar in tegenstelling tot 
andere bedrijven in de sector is dat geen probleem. Integendeel, ik word heel 
goed begeleid en heb nog nooit te maken gehad met afwijzing of uitsluiting.” 

FLEUR NGUYEN-MOLLARD, Vestigingsmanager Saint-Egrève (38) 

MARGAUX COQUEREL, volgt een opleiding mechanica, vakschool

Ervaringsverhalen
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Personen met een beperking 
op de werkplek: een 
hernieuwde verbintenis

Senioren in het bedrijf: 
werving stimuleren 

 
“Bij FRAIKIN Polen staan we open voor het in dienst 
nemen van mensen met een beperking. Wij hebben 
geen wettelijke verplichting om mensen met een 
beperking in dienst te nemen, maar er zijn wel 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en 
arbeidswetten die we moeten volgen wanneer we 
mensen met een beperking in dienst nemen. Uiteraard 
hebben wij al deze criteria in acht genomen en omgezet 
in bedrijfsregels en arbeidscontracten. Wij zijn proactief 
op dit gebied. Wij nemen deel aan banenbeurzen voor 
personen met een beperking en werken samen met 
gespecialiseerde wervingsbureaus.” 

DOROTA BOROWIECKA, Directeur Personeelszaken Polen 

Ervaringsverhaal

“Wij zijn proactief in het aannemen 
van mensen met een beperking” 

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Hoewel we door de gezondheidscrisis onze doelstellingen niet 
hebben kunnen halen, houdt FRAIKIN vast aan zijn doelstelling 
voor 2023 om een werknemersbestand te hebben dat voor 6% 
uit personen met een beperking bestaat. 
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2% 
personen met een beperking 

(Frankrijk - 31/12/2020)

Cijfers

  et personeelsbestand van de 
onderneming voor personen met 
een beperking vastgelegd. In 2018 
heeft FRAIKIN binnen de Directie 

Personeelszaken een speciaal team opgericht 
dat belast is met de naleving van de 
verbintenissen van zijn Overeenkomst inzake 
personen met een beperking 2019-2022 en dat 
de acties die voortvloeien uit zijn strategie 
voor de inclusie van werknemers met een 
beperking worden uitgevoerd: 

 werving en integratie, 
 baanbehoud, 
 opleiding, 
 verantwoordelijk inkoopbeleid,
  toegankelijkheid, verandering en nieuwe 
technologieën,
 communicatie.

INHAALACTIES 2020
In 2020 werd de tussentijdse doelstelling van 
3% personen met een beperking in het 
personeelsbestand niet gehaald: door de 
gezondheidscrisis konden de geplande acties, 
onder andere op het gebied van werving, niet 
worden uitgevoerd. De arbeidsparticipatie 
van personen met een beperking bleef op 2% 
steken. In 2021 herneemt FRAIKIN zijn acties 
om tegen 2023 het streefcijfer van 6% 
personen met een beperking in het 
personeelsbestand van de Groep te bereiken, 
in overeenstemming met de Overeenkomst 
inzake personen met een beperking. 

et in dienst nemen van mensen 
uit groepen die moeilijk werk 
vinden is een ander aspect van 
sociale inclusie. 

Onze Spaanse dochteronderneming heeft 
van het in dienst nemen van senioren 
(boven de 50)  een pij ler  van haar 
wervingsbeleid gemaakt. Zij vertrouwt op 
hun ervaring en hun bereidheid om in het 
bedrijf te integreren. 



ZUINIG OMGAAN  
MET ENERGIE  

ONZE MILIEU-IMPACT 
VERMINDEREN

MET HET OOG OP DE GROTE 
KLIMAATUITDAGING ONDERSTEUNT 
FRAIKIN ZIJN KLANTEN BIJ DE 
ENERGIETRANSITIE VAN HUN 
WAGENPARK.

12%  
van het 

wagenpark op 
alternatieve 

energie in Italië

95% 
van het 

wagenpark van de 
Groep volgens de 

5- en 6-normen 

+300 
CNG-voertuigen in het 

wagenpark van 
FRAIKIN in Spanje, 

oftewel 5%.
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Ondersteuning van onze 
klanten bij de energietransitie 
van hun wagenpark 
Met het oog op de grote problemen van onze tijd, 
klimaatverandering en luchtkwaliteit, moet het wegvervoer 
nieuwe wegen inslaan. Het is de missie van FRAIKIN om zijn 
klanten te ondersteunen bij de energietransitie van hun 
wagenpark, een garantie voor de duurzaamheid van bedrijven.

EEN ESSENTIËLE DIENST VOOR ONZE 
SAMENLEVING SCHONER MAKEN

 Hoewel het wegvervoer dagelijks van 
essentieel belang is voor de economie, blijft 
het een belangrijke bron van verontreinigende 
emissies  ( bi jna  een  kwart  van  de 
broeikasgasemissies in Europa). Het streven 
van Europa om tegen 2050 koolstofneutraal 
te zijn, schudt onze sector wakker: we moeten 
onze transformatie versnellen. FRAIKIN 
speelt namelijk een centrale rol in de 
verspreiding van voertuigen op alternatieve 
energie. 

ALTERNATIEVE ENERGIE: VAN 
BEWUSTWORDING NAAR ACTIE

 In 2020 is het bewustzijn rond alternatieve 
energieën flink vergroot. Het in 2019 gestarte 
energiepanorama dient nu als basis om klanten 
gedetailleerde audits van hun wagenpark aan te 
bieden. Daarbij wordt geëvalueerd of het 
gebruik van voertuigen op alternatieve energie 
lonend is en worden klanten tijdens het hele 
besluitvormingsproces begeleid, van 
strategische visie tot invoering binnen het 
bedrijf. 
Bij deze transitie wordt duidelijk een nieuw, 
me e r  op  sa me nwe rk i ng  geba s e e rd 
bestuursmodel ingevoerd, waarbij logistiek 
medewerkers/vervoerders, verhuurders en 

energieleveranciers worden betrokken. Zo kan 
optimaal rekening worden gehouden met de 
ontwikkelingen op het gebied van regelgeving 
en technologie.
Om deze dynamiek te versterken, organiseerde 
FRAIKIN het hele jaar door webinars voor 
zowel de markt als de medewerkers van de 
Groep. Op het programma stonden voorlichting 
over de nieuwe wet- en regelgeving en 
oplossingen aangedragen door fabrikanten en 
energieleveranciers. De innovatiedeskundigen 
van de Groep hebben een bijdrage geleverd aan 
het opzetten van opleidingsmodules over 
alternatieve energieën.

Gesprek met...

 
Welke ontwikkelingen ziet 
u bij de inzet van 
alternatieve 
energiebronnen? 
We zien duidelijk dat het 
aantal aanvragen groeit. Het 
onderwerp landt bij onze 
klanten, hun MVO-ambities 
worden steeds sterker. De 
wagenparken van onze 
klanten worden steeds meer 
hybride. Diesel speelt nog 
steeds een belangrijke rol, 
maar het aantal orders voor 
elektrische en CNG-
voertuigen neemt sterk toe. 
We zien ook een grote 
belangstelling voor 
biobrandstoffen: de 
levensduur van een 
dieselvoertuig kan worden 
verlengd door het te laten 
rijden op een 
milieuvriendelijkere 
brandstof.

Welke acties kunt u 
ondernemen?
Als verhuurder kunnen wij 
bijdragen aan de inzet van 
minder vervuilende 
voertuigen, door te helpen bij 
het maken van keuzes en 
deze verandering in 
organisaties te begeleiden.
Onze rol is substantiëler 
geworden: we zijn 
overgeschakeld van advies 
naar ondersteuning en de 
inzet van voertuigen die op 
alternatieve energiebronnen 
rijden.
Met het oog op de 
klimaatuitdaging moet het 
wegvervoer nieuwe wegen 
inslaan: door nieuwe 
technologieën, nieuwe 
gebruiksmogelijkheden, door 
zelf in te spelen op de 
vraag... De uitdaging is zo 
groot, dat alle hefbomen 
moeten worden geactiveerd. 

Welke hefbomen stimuleren 
uw klanten om de transitie 
van hun wagenpark door te 
voeren?
Er zijn inderdaad meerdere 
hefbomen. Dat wij elektrische 
of CNG-voertuigen de weg 
op sturen, is iets waarmee wij 
ons bij bepaalde 
aanbestedingen 
onderscheiden, het is zelfs 
een concurrentievoordeel. 
Uit financieel oogpunt zijn 
alternatieve energiebronnen 
voor bepaalde toepassingen 
rendabeler dan diesel. Dit 
geldt met name voor 
chauffeurs op de lange 
afstand, die baat zullen 
hebben bij de keuze voor 
gas. En natuurlijk neemt de 
regeldruk toe met de 
lage-emissiezones (LEZ) en 
andere aangekondigde 
verkeersbeperkingen in 
stedelijke gebieden. 

OLIVIER DUTRECH, Directeur Innovatie Groep

42 43MVO-VERSLAG FRAIKIN 2020 MVO-VERSLAG FRAIKIN 2020

“HET IS ONZE 
MISSIE DE INZET 
VAN DEZE NIEUWE 
ENERGIEËN 
MOGELIJK TE 
MAKEN VOOR  
ONZE KLANTEN.”

 
- CNG    
- Elektrisch    
- Biobrandstoffen  
- Benzine  
- Hybride  
- LPG 

Alternatieve 
energiebronnen (uit het 
panorama van 2020)

SCHONE EN DUURZAME MOBILITEIT

Uitgelicht

huguesjacquemin
Note
Sur ces 5 langues, la version française (plus longue) n'a pas été traduite...



Duurzaam vervoer: naar een 
succesvolle energietransitie 

DE VERGROENING VAN DE 
WAGENPARKEN VERSNELLEN

 De wagenparken staan in de voorste 
gelederen bij de politieke besluitvorming over de 
ecologische transitie. In Frankrijk heeft de 
oriëntatiewet mobiliteit (LOM) van 26 december 
2019 de toon gezet voor de verwachte 
ontwikkeling. Dit plan is gericht op de bestrijding 
van klimaatverandering, luchtvervuiling en 
geluidsoverlast en op het behoud van de 

biodiversiteit. Het bevestigt het streven van 
Frankrijk om tegen 2040 een einde te maken aan 
de verkoop van nieuwe personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen die op fossiele brandstoffen 
rijden, en tegen 2050 de sector vervoer over land 
volledig koolstofvrij te maken. De Europese 
Green Deal die medio 2021 werd besproken, 
bevat dezelfde soort bepalingen op het niveau van 
de Europese Unie, in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs. 
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Onder impuls van nationale en Europese wetgeving vinden 
veranderingen in het wegvervoer steeds sneller plaats. Dit is 
een grote uitdaging, die centraal staat in de ondersteuning die 
FRAIKIN haar klanten biedt.

De doelstellingen van de LOM-wet en 
de Klimaat- en veerkrachtwet (Frankrijk) 
betreffende de emissies van wagenparken

Uitgelicht

CLEAN AIR ZONES
Onze klanten informeren over de ontwikkelingen rond 
de Clean Air Zones van het Verenigd Koninkrijk en de 
daarmee verband houdende verkeersvoorschriften.

Toulouse

Active Clean Air Zone

Planned Clean Air Zone
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Kaart van alle LEZ’s tegen 2025

2022 2024 2025 2027 2030 2040

    GVWR < 3,5 t
in % van wagenparkvernieuwing 
(Frankrijk / LOM)

   GVWR > 3,5 t 

  Stopzetting van de verkoop van nieuwe 
zware voertuigen voor het vervoer van 
personen of goederen die voornamelijk 
fossiele brandstoffen gebruiken 
(wetsvoorstel Klimaat en veerkracht) 
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 18% motoren met lage 
emissie (Frankrijk / LOM)

AANTAL LAGE-EMISSIEZONES NEEMT 
TOE IN EUROPA

 Duurzaam verwijderen van door het verkeer 
veroorzaakte emissies om de luchtkwaliteit  
i n  d e  s t e d e n  t e  ve r b e t e r e n :  d e z e 
volksgezondheidskwestie is door de meeste 
grote Europese steden opgepakt. Van België tot 
Spanje, van het Verenigd Koninkrijk tot 
Frankrijk, van Duitsland tot Italië... het aantal 
zones waar het verkeer van brandstofvoertuigen 
wordt beperkt is in de loop der jaren 
to ege no me n,  s o m s  b ep e rkt  tot  het 
stadscentrum, soms uitgebreid tot een groep 
gemeenten.
Het hoofddoel van een lage-emissiezone is de 
luchtkwaliteit te verbeteren door de vernieuwing 
van het wagenpark te versnellen, zodat de 
oudste en meest vervuilende voertuigen snel uit 
het verkeer worden geweerd. Dit betekent dat de 
verkeersbeperkingen voor dieselvoertuigen 
moeten worden aangescherpt of dat zij op 
langere termijn zelfs moeten worden verboden. 

0%
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Onze klanten versnellen 
hun CO2-transitie 
Om hun uitstoot van broeikasgassen duurzaam te verminderen, 
schakelen wegvervoerders, personenvervoerders en vloten hun 
wagenpark geleidelijk om. Elektriciteit en CNG zijn in opkomst, 
terwijl anderen belangstelling tonen voor B100 biobrandstof.
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Fnac-Darty schakelt over op CNG met 
FRAIKIN 

Op zoek naar de bestelwagen van de toekomst besloot 
Fnac-Darty in 2018 zijn bezorgstrategie op twee punten aan 

te passen om ook de grootste agglomeraties te kunnen 
bedienen: optimaliseren van het laadvermogen van de voertuigen 
en voor zijn wagenpark de overstap naar CNG maken. 
Daarop ging het ontwerpbureau van FRAIKIN aan de slag, en 
slaagde erin bijna 80 kilo aan laadvermogen te winnen door de 
hoogte van de carrosserie, de sluitingen van de achterportieren 
en de lengte van het voertuig aan te passen. De teams van 
FRAIKIN ontwierpen vervolgens twee soorten voertuigen. 
Dit op hen toegesneden aanbod overtuigde Fnac-Darty om 80% 
van zijn wagenpark van 420 voertuigen over 5 jaar te vernieuwen. 
De 35 Iveco 36S14 voertuigen op CNG zijn voor eind oktober 
2020 geleverd. “Wij hebben een voorkeur voor CNG-
vrachtwagens, die een grote autonomie bieden, in het geval van 
biogas 80% minder uitstoten en 93% minder deeltjes uitstoten 
dan diesel”, aldus Olivier Béchu, Directeur Bedrijf & Organisatie 
(levering op de laatste kilometer). De enige beperking: het 
netwerk van tankstations.”

Oise Transport kiest voor biodiesel

Oise Transport (weg- en spoorvervoer) heeft gekozen voor 
B100, een biobrandstof van 100% plantaardige oorsprong 

(in Frankrijk geteeld koolzaad) en dus 100% hernieuwbaar. 
Deze energie is eenvoudig in te zetten op 
bedrijfswagenparken, vervangt diesel en stoot 60% minder 
broeikasgassen en 80% minder deeltjes uit dan fossiele diesel. 
FRAIKIN leverde twee nieuwe MAN TGX 510 trekkers die 
compatibel zijn met deze biobrandstof aan de hoofdvestiging 
van het bedrijf in Nanteuil-le-Haudouin. Zo begeleiden we deze 
trouwe klant, die het label ‘Objectif CO2’ voor ecologisch 
verantwoord vervoer kreeg, in zijn energietransitie.

Uitgelicht Aquaservice wil voor zijn hybride 
wagenpark overstappen naar CNG

Aquaservice is het toonaangevende bedrijf in Spanje dat 
dispensers met natuurlijk mineraalwater voor thuisgebruik 

levert. Het bedrijf, waarvan het model gebaseerd is op de 
circulaire economie en een duurzame toeleveringsketen, 
heeft het grootste wagenpark van hybride 7,5 ton 
vrachtwagens in Spanje, met maar liefst 114 voertuigen. 
Aquaservice wilde nog verder gaan in het koolstofvrij maken 
van haar wagenpark en is daarom overgestapt op CNG. De 
uitdaging: toegang tot stedelijke centra met verminderde 
CO2-uitstoot. Een nieuwe stap in de duurzame 
mobiliteitsstrategie van deze dierbare klant van FRAIKIN.

Volgens de levenscyclusanalyses die ‘IFP 
Énergies nouvelles’ en ‘Carbone 4’ in 2019 en 

2020 hebben uitgevoerd, is de 
koolstofvoetafdruk van een voertuig dat op 

biogas rijdt even goed als die van een 
elektrisch voertuig dat op koolstofarme 

Franse elektriciteit rijdt. 

Wist u dat?

SCHONE EN DUURZAME MOBILITEIT



in cijfers
De vloot van FRAIKIN 

3% 

van de vloot van de Groep gebruikt 
alternatieve energieën

De Franse fiscale 
afschrijvingsregeling is bedoeld voor 
CNG-bestelwagens, -vrachtwagens 
en -bussen met een GVWR van 2,6 

ton of meer. Deze regeling kan 
oplopen tot wel 60%, wordt verlengd 

tot 2029 en is opgenomen in het 
commerciële aanbod van FRAIKIN.

Wist u dat?

Verdeling van voertuigen naar 
alternatieve energie

2% 
van de Franse vloot gebruikt 

alternatieve energieën
 Hybride 

 LPG 

 Elektrisch 

 CNG 

3%
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Een elektrisch 
oplaadpunt beschikbaar 
voor de klanten

In 2020 werd de FRAIKIN-vestiging in 
Machelen (België) uitgerust met een 

eigen elektrisch laadstation. Hiermee 
kan een licht bedrijfsvoertuig worden 
opgeladen, dat door de vestiging voor 
de kortetermijnverhuur wordt ingezet. 
Het oplaadpunt is ook vrij toegankelijk 
voor bezoekers. Op die manier neemt 
de Belgische dochteronderneming 
van FRAIKIN haar klanten mee in de 
gedachte van duurzame elektrische 
mobiliteit, die zeer geschikt is voor 
korte trajecten en in het bijzonder voor 
de ‘leveringen op de laatste kilometer’. 
De installatie van een tweede 
oplaadpunt staat al gepland.

Uitgelicht

Heppner versnelt zijn 
energietransitie met CNG 

Deze Franse groep voor transport- en logistieke 
oplossingen heeft gekozen voor CNG en biogas 

als belangrijkste energiebronnen. Met de steun van 
FRAIKIN wil het tegen 2025 50% van zijn 
vrachtwagenpark naar gas omschakelen, waarvan de 
helft tegen april 2021. Een investering van 15 miljoen 
euro voor deze groep, die in 2010 het handvest 
‘Objectif CO2’ ondertekende, en die het rechtvaardigt 
door de noodzaak om aan de nieuwe eisen van zijn 
klanten en van de maatschappij in het algemeen te 
voldoen. In aanvulling op de veranderingen binnen zijn 
wagenpark is de groep eveneens van plan particuliere 
CNG-stations te bouwen, die ook toegankelijk zullen 
zijn voor zijn belanghebbenden. “We versnellen nu 
onze energietransitie door alle initiatieven die we al 
jarenlang ontplooien te structureren en door ons hele 
ecosysteem bij onze aanpak te betrekken”, vertelt 
Jean-Thomas Schmitt, algemeen directeur van 
Heppner.

Onze klanten versnellen hun CO2-transitie 
(Vervolg)

14%
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INNOVATIE

HET AANBOD KENNEN EN 
ANALYSEREN OM BETER 
TE KUNNEN ADVISEREN

 Via deze tests kunnen wij de prestaties 
van de voertuigen beoordelen en nagaan of 
de  beloften  van de  fabrikanten in 
overeenstemming zijn met het beoogde 
gebruik van onze klanten. De tests worden 
dus uitgevoerd in reële omstandigheden: op 
autosnelwegen, regionale wegen en in 
stadsverkeer, met 100% nuttige lading om de 
bedrijfsrealiteit nog beter na te bootsen. Zo 
kunnen wij onze klanten deskundige 
feedback geven over autonomie, rijgedrag, 
ergonomie en aanvaardbaarheid.
Bij dit programma worden ook modellen uit 
het R&D van start-ups getest (met name 
lichte bedrijfsvoertuigen). Zo kunnen jonge 
innovatieve bedrijven profiteren van onze 
deskundigheid  en  hun  producten 
ontwikkelen om te voldoen aan de 
behoeften en normen van de markt. 

Innovatie als kern van duurzame mobiliteit
FRAIKIN is een toonaangevende speler in voertuigverhuur en vlootmanagement in Europa en 
streeft voortdurend naar innovatie. Deze innovatieve oplossingen dragen bij tot de vermindering 
van de milieu-impact van de wagenparken en de verbetering van de dienstverlening, ongeacht 
de activiteit van de klant.

DE 5 PIJLERS VAN INNOVATIE 
 Het is de taak van FRAIKIN om vast te 

stellen welke voertuigen zo nauwkeurig 
mogelijk beantwoorden aan de behoeften 
van de klanten. Gezien de veelvoud van 
materialen en de steeds specifieker 
wordende behoeften, speelt FRAIKIN als 
verhuurder en adviseur een belangrijke 
toezichthoudende en adviserende rol. Zijn 
brede portefeuille van leveranciers 
garandeert de neutraliteit van zijn keuzes 
voor ontwerpen.
Het ontwerp van een voertuig bestemd voor 
de verhuur is altijd het resultaat van een 
nauwe samenwerking en begripsvorming 
tussen onze technische teams, onze 
leveranciers (fabrikanten, carrosseriebouwers, 
uitrustingsleveranciers) en onze klanten. 
Door goed naar onze klanten te luisteren, 
krijgen wij een beter inzicht in de markt. 
Projectmanagers innovatie zorgen voor een 
gediversifieerd dienstenaanbod om te voldoen 
a a n  d e  b e h o e f t e n  v a n  n i e u w e 

marktsegmenten en te anticiperen op 
toekomstige behoeften. 

NIEUWE MODELLEN TESTEN IN 
REËLE OMSTANDIGHEDEN

 FRAIKIN Lab, een eenheid gewijd aan 
technische innovatie, voert zelf voertuigtests 
u it  om  zi jn  klanten  e en  vol le d ig 
onafhankelijk en deskundig advies te 
kunnen geven bij de keuze van een chassis, 
een motor of een specifieke uitrusting. De 
prioriteit: rekening houden met de reële 
bedrijfsomstandigheden. Om de klanten te 
helpen bij hun keuze, heeft FRAIKIN in 
2020 om de twee maanden een test op 
nieuwe voertuigen uitgevoerd. Het tempo 
wordt opgevoerd naarmate het aanbod van 
voertuigen op alternatieve energiebronnen 
toeneemt. Begin 2021 werd opgeschaald 
naar één of zelfs twee tests per maand. Deze 
‘innovatieroutine’ is goed georganiseerd en 
wordt uitgevoerd in het kader van een 
toegewijd intern bestuur. 

FRAIKIN versnelt zijn 
innovatieproces met 
SprintProject

FRAIKIN vertrouwt op open innovatie om 
goed voorbereid te zijn op de toekomst van 

de toeleveringsketen. In 2020 zijn we lid 
geworden van SprintProject, een gezamenlijke 
open innovatie-eenheid die leiders uit de 
sector samenbrengt om samen te werken aan 
projecten. Dankzij deze strategische alliantie 
kunnen we enerzijds de trends en innovaties 
van startups in de toeleveringsketen, die 
waarschijnlijk een revolutie in de sector 
teweeg zullen brengen, op de voet volgen, en 
anderzijds op de hoogte blijven van 
gezamenlijke ontwikkelingsprojecten tussen 
aangesloten bedrijven en geselecteerde 
start-ups. 
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De 5 pijlers van innovatie voor een wagenpark...

ZUINIG GROENVEILIG VEELZIJDIG COMFORTABEL



Innovatie ten dienste stellen van onze klanten 
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INNOVATIE

Als speler op het vlak van logistiek en stedelijke mobiliteit voert FRAIKIN innovaties door in het 
ontwerp van voertuigen die beantwoorden aan de behoeften van zijn klanten, en helpt hen hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijk hun dienstverlening te verbeteren.

KOELWAGENS MET CRYOGENE 
GASSEN VOOR U LOGISTIQUE 

 U Logistique wilde vooral  zijn 
ecologische voetafdruk verkleinen en 
daarom zijn bestaande koelwagens 
vervangen door nieuwe, milieuvriendelijkere 
modellen. Na verschillende oplossingen te 
hebben bestudeerd, hebben wij opleggers 
geïmplementeerd die gebruik maken van 
een cryogene koeloplossing in plaats van 
koelmiddelen. De vloeibare stikstof van -196 
°C gaat door een warmtewisselaar, en koelt 
de laadruimte op die manier twee keer zo 
snel als een diesel-koelaggregaat, terwijl de 
koolstofvoetafdruk met 80% wordt 

verminderd. Deze technologie werkt zonder 
motor, waardoor 's nachts in stadscentra kan 
worden gereden.
De Blueeze-technologie, uitgevonden door 
Air Liquide, wordt al in sommige voertuigen 
gebruikt, maar werd nog nooit eerder 
toegepast in opleggers. De uitdaging werd 
aangegaan samen met het bedrijf Chereau, 
dat de cryogene module integreerde zonder 
verlies van volume of laadvermogen. U 
Logistique was tevreden en bestelde 11 CNG-
voertuigen voor een nog kleinere ecologische 
voetafdruk. Zij leveren nu aan het platform 
voor verse en diepgevroren producten in 
Fontenay-le-Comte (Vendée).

COMBINATIE VAN ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN EN LOGISTIEKE 
OPTIMALISATIE

 Samen met FRAIKIN begeeft de sector 
verse vis en schaal- en schelpdieren zich in 
de wereld van de duurzame logistiek in de 
lokale distributie. In Madrid dragen wij bij 
aan een proefproject voor het optimaal 
distribueren van verse producten van de 
centrale vismarkt van Mercamadrid naar 
verschillende viswinkels en supermarkten 
in de stad Madrid. Een regelmatige en 
frequente route waardoor niet alleen het 
aantal voertuigen en ritten wordt beperkt, 
maar ook de impact op het milieu tot een 
minimum wordt beperkt - dankzij de 
bundeling van logistieke behoeften, 
innovatieve 100% elektrische Mercedes 
e-Vito koelvoertuigen en de samenwerking 
tussen groothandelaars, detailhandelaars, 
fabrikanten en de administratie.

OPMERKELIJKE DESKUNDIGHEID 
OP GEZONDHEIDSGEBIED

 Exemplarisch voor het vermogen van 
F R A I K I N  o m  z e e r  s p e c i f i e ke  e n 
hoogtechnologische voertuigen te ontwerpen: 
in Spanje hebben we 43 voertuigen geleverd die 
zijn voorzien van de meest geavanceerde 
elektromedische apparatuur. Alle eenheden 
zijn speciaal aangepast voor de verzorging van 
kritieke patiënten tijdens de rit: ze zijn uitgerust 
met een elektrische Promeva-bank en een 
elektrische brancard, voor een verhoogde 
veiligheid van patiënten en professionals. Ze 
beschikken over geavanceerde systemen voor 
airconditioning, zuurstof en verlichting die via 
aanraakschermen worden bediend. Aan de 
buitenkant hebben de voertuigen een 
herkenbare markering, ook bekend als 
Battenburgpatroon. 



Inzicht in de weg naar het autonome voertuig
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INNOVATIE

Hoewel de ontwikkeling van autonome voertuigen voor leveringen niet noodzakelijkerwijs voor morgen 
is, wordt het zoeken naar oplossingen aangemoedigd door het vooruitzicht op de laatste kilometer te 
kunnen leveren, door de uitdagingen die stedelijke logistiek biedt, en ook, op een ander niveau, door 
de vereisten van het vervoer over lange afstand. 

DE 6 NIVEAUS VAN 
VOERTUIGAUTONOMIE

 In 2014 heeft SAE International zes niveaus 
van autonoom rijden gedefinieerd, van 
traditioneel rijden zonder autonome functies 
(niveau 0 ) tot volledige autonomie (niveau 5). 
Gewoonlijk wordt naar niveau 5 verwezen 
wanneer men het heeft over autonoom rijden.

AUTONOOM VOERTUIG: 
WEG TE NEMEN OBSTAKELS

 Ho ewe l  r i j hu l p m i d d e l e n  ste e d s 
doeltreffender worden (zoals cruisecontrol - al 
dan niet adaptief - rijstrookcorrectie, lane 
keeping en automatisch noodremmen), is de tijd 
nog niet rijp voor autonome vrachtwagens. 
Afgezien van de beschikbaarheid van de 
technologie, blijft de fundamentele kwestie de 

aansprakelijkheid in geval van een persoonlijk 
ongeval bij afwezigheid van een bestuurder. 
Daarnaast is er het cyberrisico, aangezien deze 
vo e r t u i g e n  a f h a n ke l i j k  z i j n  va n 
computerverbindingen. Om nog maar te 
zwijgen van de betaalbaarheid en de sociale en 
maatschappelijke aanvaardbaarheid. Daarom 
zijn de fabrikanten voorzichtiger en 
gematigder dan twee of drie jaar geleden... 
Maar zij gaan wel door met testen en feedback.

AUTONOME VRACHTWAGEN: 
BIJDRAGEN VAN ONZE DESKUNDIGEN

 FRAIKIN wordt regelmatig om advies 
gevraagd over deze onderwerpen en laat zijn 
deskundigen aan het woord over de 
autonomieniveaus 2 en 3. De Innovatie-
eenheid volgt ook met grote belangstelling de 
eerste tests van onderling verbonden 
vrachtwagens die in konvooien rijden, 
algemeen bekend als platooning, naar het 
voorbeeld van de tests die DB Schenker heeft 
uitgevoerd met Man-voertuigen. Deze 
voertuig-voertuig-communicatie op afstand 
(V2V) is een voorbode van het concrete 
gebruik van autonoom rijdende voertuigen 
met winst op het gebied van brandstofverbruik, 
veiligheid en afgelegde afstand. 

Lees het advies van 
deskundigen
gepubliceerd op www.sprint-project.
com/avis-dexpert/2020/04/le-
vehicule-autonome-utopie-
opportunite-ou-inevitable-evolution

Platooning:  
alleen nog rijtests 
afleggen onder 
reële bedrijfsom-
standigheden.@
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‘Autonomous Ready’: 
feedback over MobilEye 

De stad Barcelona lanceerde het 
‘Autonomous Ready’-project om de 

voordelen te evalueren van het uitrusten van 
voertuigen met intelligente rijhulpsystemen. Dit 
initiatief is gebaseerd op het idee dat in steden 
met druk verkeer alle voertuigen moeten 
worden uitgerust met dergelijke systemen, om 
de veiligheid van de meest kwetsbare 
weggebruikers te verbeteren.
In het kader van dit experiment heeft FRAIKIN 
een ongevallenstudie uitgevoerd op het deel 
van het wagenpark van Aquaservice dat is 
uitgerust met het MobilEye-systeem (13,5% van 
het wagenpark). Het resultaat is een daling met 
22% van het aantal ongevallen in de periode 
van 1 mei 2020 tot en met 31 januari 2021, ten 
opzichte van dezelfde periode in het 
voorgaande jaar. 

Systematische 
rijhulpsystemen

In Zwitserland zijn alle door FRAIKIN verhuurde 
voertuigen uitgerust met achteruitrijcamera's 

en -radars. De voertuigen zijn ook uitgerust 
met een rijhulpsysteem (lane keeping) en 
adaptieve cruisecontrol, waardoor ze een 
autonomie van niveau 2 kregen.

 Geen autonomie
De bestuurder heeft de 
volledige controle over alle 
functies van het voertuig. De 
hulpmiddelen aan boord zijn 
controlelampjes, dit zijn geen 
rijhulpsystemen.
Functies: brandstofpeil, 
oliepeil...

 Gedeeltelijke autonomie
In sommige situaties kan de bestuurder 
het rijden deels aan de boordcomputer 
overlaten. De bestuurder is nog steeds 
verantwoordelijk voor het toezicht en 
moet klaar staan om in te grijpen.
Functies: adaptieve cruisecontrol, lane 
keeping, park assist, etc.

 Hoge autonomie
De bestuurder hoeft niet meer in 
te grijpen. Het voertuig is in staat 
autonoom te rijden en om te 
gaan met de situaties die zich 
voordoen. Deze autonomie is 
echter beperkt tot specifieke 
bepalingen, bijvoorbeeld een 
bepaald geografisch gebied.

10 2 3 5
 Rij-assistentie
De bestuurder wordt bij bepaalde 
taken geassisteerd door de 
boordcomputer. Deze assistentie 
bestaat ofwel uit controle van het 
voertuig in de lengterichting 
(snelheid, afstand tussen voertuigen), 
ofwel uit zijdelingse controle (het 
volgen van de witte lijnen), maar niet 
uit beide tegelijk.
Functies: cruisecontrol, lane 
departure warning, automatisch 
noodremmen

 Volledige autonomie
Geen bestuurder, geen 
menselijke tussenkomst meer 
nodig. Het voertuig is 100% 
autonoom.

4
 Voorwaardelijke autonomie
Onder bepaalde omstandigheden 
kan het voertuig zijn rijomgeving 
analyseren en dienovereenkomstig 
handelen. Zelfs als het voertuig 
volledig autonoom is, moet de 
bestuurder op zijn plaats blijven 
zitten om zo nodig de controle over 
het voertuig over te nemen.
Functies: sommige fabrikanten 
kondigen autonoom rijden in de file 
aan. 



ONGEVALLEN MET KLANTEN 

Maatregelen ter beperking van verkeersrisico’s
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Met meer dan 30.000 voertuigen in Frankrijk, 58.000 voor de hele Groep, 
zijn verkeersrisico’s een belangrijk thema voor FRAIKIN. Preventie en 
opleiding zijn de hefbomen van een verantwoord verzekeringsbeleid.

GEÏNTEGREERD SCHADEBEHEER
 Voor Frankrijk heeft FRAIKIN het 

schadebeheer intern ondergebracht bij de 
a fd e l i ng  Ve r ze ke r i nge n ,  d i e  a l l e 
schadegevallen in beheer heeft, met 
uitzondering van lichamelijk letsel en 
buitenlandse schadegevallen. Deze afdeling 
beschikt dus over een volledig en gedetailleerd 
beeld van het aantal schadegevallen voor alle 
in het land gehuurde voertuigen. Om een 
positief effect te hebben op het aantal 
schadegevallen van zijn cliënten, vertrouwt 
het team van autoverzekeraars op relevante 
prestatie-indicatoren, die maandelijks worden 
bijgewerkt met behulp van een BI-oplossing. 
Analyse van schadegevallen bij klanten, 
trainingen verantwoord rijgedrag, schade-
challenges met klanten, preventiemaatregelen 
vinden hun plaats in het beleid van FRAIKIN.

LATEN WE HET EENS OVER 
PREVENTIE HEBBEN

 Om klanten bewust te maken van de 
schadelast en om preventie te bevorderen, 
geven teams van de Afdeling Verzekeringen 
regelmatig uitleg over de gebruikte 
indicatoren. Deze gesprekken maken het 
mogelijk een preventiebeleid te voeren dat is 
aangepast aan het soort risico's waarmee 
men wordt geconfronteerd.
FRAIKIN heeft ook een opleidingsprogramma 
op maat ontwikkeld, klassikaal of als 
e-learning. De opleidingen van de FRAIKIN 
Safety Academy worden ontwikkeld op basis 
van een vooraf uitgevoerde diagnose, en 
houden rekening met het soort ongevallen 
dat in deze onderneming is vastgesteld. 
De nadruk wordt met name gelegd op de 
risico's die met de levering samenhangen 

(openen van laadkleppen, hanteren van 
boordgereedschap, laden/lossen). Sommige 
sessies zijn gericht op het opstellen van 
minnelijke schikkingen, andere op het 
opfrissen van de verkeersregels. Er worden 
ook trainingen ecologisch rijden aangeboden, 
naar hetzelfde model als de sessies voor de 
chauffeurs die bij FRAIKIN in dienst zijn. 
 

Preventie is een win-win situatie 
 

“Ook al zijn klanten uit zichzelf niet zo bezig met 
preventie, toch worden zij zich ervan bewust dat 
ze met een beschadigd voertuig in de knel 
komen, risico lopen op inkomstenderving, en de 
veiligheid van hun chauffeurs in gevaar brengen. 
Onze verkoopteams zijn ook alerter op deze 
problematiek.
Met een bewustmakings- en preventiebeleid wint 
iedereen: onze klanten, die hun 
verzekeringspremies en hun aantal ongevallen 
binnen de perken houden, maar ook FRAIKIN, dat 
aan zijn schadeverzekeraar IARD kan bewijzen dat 
het een goed preventiebeleid voert. Dit is een 
goede praktijk, die vruchten afwerpt.” 

HÉLÈNE THEALLER,
Hoofd Afdeling Verzekeringen

Ervaringsverhalen

 
“Ik ben nu 37 en heb al de helft van mijn leven achter het stuur 
doorgebracht. Toch besefte ik dankzij de training ecologisch 
rijden die ik in 2020 volgde, dat ik mijn rijgedrag nog kon 
verbeteren. Gedurende één dag geeft de trainer advies en 
aanbevelingen die onmiddellijk kunnen worden toegepast. Het 
gaat om anticiperen (sneller schakelen bespaart brandstof) maar 
ook om het bewaren van een veilige afstand, wat vooral bij een 
volgeladen vrachtwagen van groot belang is. Je leert op je 
rijhouding te letten en de stoel en de spiegels correct in te 
stellen. Allemaal handelingen die ik nu ook toepas in mijn 
privé-reizen. Milieubewust rijden verkleint het risico voor jezelf en 
voor anderen!”

JONATHAN DENIS, Chauffeur bij de vestiging Rennes 

Ecologisch rijden: er is altijd ruimte 
voor verbetering 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

32%

31%

30%

29%

28%

27%

26%

25%

Evolutie van het aantal ongevallen  
over 8 jaar (Frankrijk)

 FRAIKIN heeft het door de Franse 
vereniging voor verkeersveiligheid 
voorgestelde handvest voor preventie 
van verkeersrisico’s ondertekend, 

 en is lid van de Franse vereniging 
‘Bevordering en controle van de 
verkeersveiligheid in ondernemingen’.

Uitgelicht

29%



 INSTITUTIONELE PARTNERSCHAPPEN

Een speler die zich inzet voor de 
bevordering van verantwoord vervoer

SPANJE
  Gasnam - Vereniging voor duurzaam vervoer / Gas en waterstof
  Ganvam - Nationale vereniging van motorvoertuigenhandelaren, reparatie en 
onderdelen
 AECOC - Vereniging van fabrikanten en distributeurs 
 AER - Spaanse verhuurvereniging
  Empresas por la movilidad sostenible - Ondernemingen voor duurzame mobiliteit

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

FRANKRIJK
  AFGNV- Franse vereniging van 
voertuigen op aardgas
 Transfrigoroute
 Certibruit
  FFC - Franse federatie voor 
carrosseriebouw 
  TLF - Transport- en logistieke bedrijven 
in Frankrijk 
  Lease Europe
  Fedalis - Federatie van 
voedseldistributeurs
  FNBM - Federatie van handel in hout 
en bouwmaterialen

DUITSLAND
  Transfrigoroute Deutschland 
  EGRW - Vereniging 
van regionale 
afvalbeheerbedrijven

Grote bijdrage aan een 
milieuvriendelijke route: de lancering 
van de website terre-TLF.fr

TERRE-TLF.fr (‘TERRE’ staat voor Transition Energétique 
pour une Route Respectueuse de l'Environnement) is een 
website die is opgezet door de Union TLF (Unie van 
transport- en logistieke bedrijven in Frankrijk) en haar 
leden. De site is bedoeld voor professionals die de 
energietransitie van hun activiteit willen versnellen en 
willen investeren in voertuigen op alternatieve energie, 
en geeft antwoord op de vier belangrijkste vragen van 
eenieder die zijn wagenpark groener wil maken:

 Welke energie is er beschikbaar?
 Welke alternatieve energievoertuigen zijn er op de 

markt?
 Wat zijn de regels, en waar bevinden zich de lage-

emissiezones (LEZ) in Frankrijk?
 Welke financiële hefbomen activeren voor een 

optimale aanpak?
Als actief lid van deze beroepsorganisatie is FRAIKIN een 
van de belangrijkste bijdragers aan deze site. Het is een 
echt besluitvormingsinstrument om professionals te 
informeren en te begeleiden bij de versnelling van de 
milieutransformatie van de sector.

Uitgelicht

POLEN
  CCIFP – Frans-Poolse Kamer van Koophandel
  SKFS – Vereniging van vlootbeheerders
  ZPL – Poolse leasemaatschappij
  Poolse vereniging voor alternatieve brandstoffen
  Pracodawcy RP - Werkgeversvereniging van Polen
  Poolse vereniging van exporteurs 
  Bank Żywności - Voedselbank
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ZUINIG ZIJN MET 
HULPBRONNEN  

ONZE MILIEU-IMPACT 
VERMINDEREN

VERKLEINING VAN DE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK VAN ONZE ACTIVITEITEN 
DOOR ZORGVULDIG BEHEER VAN DE 
HULPBRONNEN EN EEN GELEIDELIJKE 
OMSCHAKELING VAN ONS WAGENPARK 

70% Euro 
VI-voertuigen

125 
garages in Europa

100% 
gerecyclede 

gebruikte batterijen
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ONS MILIEU

Dynamisch en duurzaam wagenparkbeheer

EEN GECONTROLEERDE 
LEVENSCYCLUS VAN HET VOERTUIG

 Met een wagenpark van meer dan 58.000 
voertuigen is FRAIKIN een belangrijke speler 
in transport en mobiliteit. Zijn dynamisch 
wagenparkbeheer zorgt ervoor dat de vloot 
regelmatig wordt vernieuwd en onderhouden 
volgens de strengste milieunormen. 
Van aankoop tot doorverkoop doorloopt elk 
voertuig drie bedrijfsfasen. Op enkele uitzon-
deringen na zijn nieuwe voertuigen bedoeld 
voor langetermijnverhuur. Na 4 tot 5 jaar wor-
den de voertuigen beschikbaar gesteld voor de 
korte- of middellangetermijnverhuur. Na 7 tot 
8 jaar dienst worden de voertuigen op de oc-
casionmarkt verkocht. 

GOEDE OMLOOPSNELHEID  
VAN HET PARK

 Dit actieve beleid van vernieuwing van het 
park werpt vruchten af. Tegen eind 2020 zal het 
aandeel van Euro VI-voertuigen 70% van de 
vloot van FRAIKIN uitmaken, 10 procentpunten 
meer dan in 2019. Dit cijfer is vergelijkbaar met 
de praktijken in de sector, waar 46% van de 
voertuigen aan de Euro VI-normen voldoet. 
Dankzij de vooruitgang die dieselmotoren via 
de Euro VI-norm hebben geboekt, blijven 
bedrijfsvoertuigen op diesel serieuze 
kandidaten voor de meeste toepassingen. Sinds 
de invoering van de Euronormen is de Nox-
uitstoot en de uitstoot van fijne deeltjes met een 
factor 10 verminderd. Met andere woorden, 10 
Euro VI-vrachtwagens op de weg stoten 
vandaag de dag minder uit dan één enkele 
vrachtwagen in de jaren negentig. 

De 3 levens van FRAIKIN-voertuigen

18 MAANDEN TOT 2 JAARI 
korte- en 

middellangetermijnverhuur
 4 OF 5 JAARI 

gemiddeld, 
langetermijnverhuur

Verkoop op 
occasionmarkt

 2 e LEVENIi
 1e LEVENIi

 3 e LEVENIi

FRAIKIN kiest er als toonaangevende onderneming in de vrachtwagensector voor om zijn voertuigen 
regelmatig te vernieuwen. De impact van de nieuwe Europese milieunormen is dan ook sneller voelbaar 
binnen de Groep dan op veel andere Europese markten.
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33%

55%
47%

60,5%

2016 2017 2018 2019

Aandeel van Euro 
VI-voertuigen in het 
wagenpark (Groep)

FRANCK 
CHAPEL, 
Garage- 
manager 
Saint-Égrève  
(38)

“Toen ik overstapte van 
een Peugeot 308 SW 

diesel naar de Toyota Corolla 
Touring Sport Hybrid, was ik 
meteen om. Wat opvalt is de 
stille motor, en dat er geen 
koppeling in zit betekent een 
enorme verlichting voor mijn 
zwakke rug. Met 140 
kilometer per dag maakt dat 
aan het eind van de week 
toch een groot verschil. Het is 
een mooie, zeer rustgevende 
auto, die bij het wegrijden 
toch nog wat stevige 
acceleratie toelaat. 
Bovendien rij je in de 
wetenschap dat je geen 
voetgangers of fietsers in de 
stad vergiftigt. En ik ben ook 
gevoelig voor het feit dat het 
een goed imago van het 
bedrijf geeft aan de klanten.”

Ervaringsverhaal

1.328 
voertuigen op alternatieve 

energie (elektrisch, 
hybride, CNG) in het 

wagenpark van FRAIKIN

Cijfers

   

FRAIKIN versnelt de energietransitie van zijn bedrijfswagens. 
De ‘car policy’ 2020 van FRAIKIN Frankrijk is gericht op het 
verminderen van de CO2-uitstoot. Hiermee lopen we vooruit op 
de komende verplichtingen van de Overheid, die een 
minimumpercentage bedrijfsvoertuigen voor bedrijfswagenparken 
zal opleggen. Het beleid voldoet ook aan de vraag van huurders van 
bedrijfswagens, die bezorgd zijn over hun koolstofvoetafdruk en zich 
soms geconfronteerd zien met de beperkingen voor dieselvoertuigen 
die door grote steden zijn afgekondigd.
Van de 326 bedrijfswagens die in Frankrijk zijn vernieuwd, zijn 
de keuzes als volgt:

 63%: hybride (niet-oplaadbare) motor, voor gebruik in stedelijke 
en voorstedelijke gebieden;

 7%: milde hybridisering, in de categorie compacte voertuigen.
Bij de vernieuwing van het wagenpark eind 2022 zal het beleid voor 
bedrijfswagens sterker gericht zijn op hybridisering en elektrificatie. 
Alleen werknemers die meer dan 50.000 km per jaar rijden, zullen 
nog voor een brandstofvoertuig kunnen kiezen.

Een op hybride gerichte ‘car policy’

Uitgelicht
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Onze milieu-impact beperken

  n Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Spanje en Polen levert  FRAIKIN 
onderhouds- en reparatiediensten voor 
vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

De 125 garages zijn goed voor het grootste deel 
van het  energie-  en waterverbruik 
(wasplaatsen) en produceren het grootste deel 
van het afval van de Groep (oliën, gebruikte 
accu’s, banden, koelmiddelen, enz.). 
Met het oog op continue verbetering worden 
voortdurend investeringen gedaan om het 
verbruik te beperken en het afval volgens de 
beste praktijken te beheren.

AFVALINZAMELING EN -RECYCLING
 Naargelang het soort afval heeft FRAIKIN 

gewerkt aan de referentiëring van erkende 
afvalinzamelaars. Alle dochterondernemingen 
met garages vertrouwen het beheer van hun 
afval toe aan gespecialiseerde bedrijven die het 
ophalen, verwerken en vernietigen of recyclen 
in overeenstemming met de Europese 
regelgeving. In Frankrijk wordt de inzameling 
van gevaarlijk afval en afgewerkte olie verzorgd 
door Sevia; de inzameling en recycling van 
accu’s wordt verzorgd door STCM. FRAIKIN 
heeft ook de inzameling van niet-gevaarlijk 
afval  georganiseerd (hout,  metaal, 
composietmaterialen, huisvuil). 

VERVANGING VAN RISICOVOLLE 
PRODUCTEN

 Om milieurisico's te voorkomen en de 
gezondheid van onze werknemers te be-
schermen, is een inventaris opgemaakt van 
de chemische producten die in de garages 
worden gebruikt (bijwerking van de veilig-
heidsinformatiebladen). Het vervangings-
programma wordt ingezet voor de reeksen 
verdunners en afdichtingsmiddelen; bij de 
inkoop wordt op termijn overgeschakeld op 
producten die minder schadelijke stoffen 
bevatten, zoals styreen en tolueen.
 
MODERNISERING VAN ONZE 
VERLICHTING 

 In het kader van een meerjarig 
investeringsplan moderniseert FRAIKIN zijn 
verlichting. Het is de bedoeling de bestaande 
verlichting in de garages, kantoren, 
gemeenschappelijke ruimtes en buitenruimtes 

Klimaat- en milieu-uitdagingen vergen grotere inspanningen op het 
gebied van afval- en hulpbronnenbeheer. Milieubescherming is een 
prioriteit die formeel is vastgelegd in het milieubeleid van de Groep.

De Spaanse 
dochteronderneming van 
FRAIKIN is ISO 
14001-gecertificeerd en is 
bijzonder proactief in het 
beheer van haar milieu-impact.
Aan haar bestaande 
verbintenissen zijn een aantal 
maatregelen toegevoegd:

 Het gebruik van herbruikbare 
doeken in de garages vermindert 
het gebruik van papier en de 
afvalproductie.

 Verschillende vestigingen 
maken gebruik van hernieuwbare 
elektriciteit.

 In Granollers voorziet een 
systeem voor de terugwinning 
van regenwater de wasstraat van 
water, waardoor het 
waterverbruik in de stad tot nul 
wordt gereduceerd.
Het elektriciteits-, brandstof- en 
waterverbruik en de indicatoren 
voor afvalrecycling worden 
nauwlettend in het oog 
gehouden.

Spanje: een 
milieubewuste aanpak 
op basis van ISO 14001

Uitgelicht

te vervangen door ledverlichting. Lorient, 
Annecy en La Courneuve zijn de eerste 
vestigingen die van dit programma profiteren.
Ledverlichting kan ons energieverbruik op 
gerenoveerde locaties met ten minste 65% 
verminderen. Op menselijk vlak is de 
verlichting aangepast aan elke activiteitenzone, 
waardoor het comfort en de veiligheid van de 
werknemers wordt verbeterd. 

110

1

2

5

125 GARAGES 
VOOR 
MECHANISCH 
ONDERHOUD 
BINNEN DE 
GROEP
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Doelstelling:  
circulair afvalbeheer

DUURZAAM BEHEER VAN 
GEBRUIKTE ACCU’S 

 Sinds 10 jaar vertrouwt FRAIKIN de 
recycling van accu’s toe aan STCM, de Franse 
marktleider op het gebied van de inzameling 
en recycling van gebruikte loodaccu’s. In 
2020 bereikte het recyclingpercentage in 
Frankrijk de 100%, wat neerkomt op 232 ton 
lood,  dat  na raffinage kan worden 
hergebruikt in nieuwe accu’s. 
Elke ingezamelde accu wordt verwerkt in 
overeenstemming met de nationale en 
Europese regelgeving. Er wordt een 

Afvalstoffentraceerformulier (BSD) voor 
g e b r u i k t ,  e e n  f o r m u l i e r  d a t  d e 
traceerbaarheid van gevaarlijke afvalstoffen 
m o e t  g a r a n d e r e n  e n  v o o r  d e 
verantwoordelijke producent het bewijs 
moet vormen dat zij zijn verwijderd. Het 
inzamelen van accu’s kan binnen de teams 
op voortdurende aandacht rekenen.
Het recyclen van accu's is een belangrijke 
maatregel voor duurzaam beheer: het 
gebruik van mineralen en het vervoer ervan 
naar ons land worden vermeden, wat 
b e t e k e n t  d a t  h u l p b r o n n e n  e n 
natuurgebieden behouden blijven en dat het 
energieverbruik door vervoer aanzienlijk 
wordt beperkt. Bovendien is voor de 
productie van accu’s uit gerecyclede metalen 
twee tot drie keer minder energie nodig dan 
voor de productie uit mineralen. Dit is de 
grootste kans om hulpbronnen te besparen. 
Dit helpt dus de uitputting van natuurlijke 
h u l p b r o n n e n  t e  vo o r ko m e n ,  d e 
afvalproductie te verminderen en het 
energieverbruik efficiënter te maken. 

REINIGING VAN ROETFILTERS EN 
KATALYSATOREN 

 Reinigen in plaats van weggooien 
en vervangen door nieuwe materialen: 
FRAIKIN past deze logica toe op 
roetfilters, die essentieel zijn voor het 
behoud van de luchtkwaliteit. Dankzij 
de samenwerking met Optym-HA, de 
Franse marktleider op het gebied van 
de reiniging van roetfilters, werden 
van de 197 filters die in onze garages in 
Frankrijk langskwamen, er 137 gerei-
nigd. Er kunnen twee reinigingstech-
nologieën worden gebruikt, afhanke-
lijk van de eisen van de fabrikant: 
hogedrukreiniging en warmtebehan-
deling. 

FRAIKIN is zich bewust van de mogelijke impact 
van zijn activiteiten op het milieu en streeft 
voortdurend naar verbetering. Daarom stelt 
FRAIKIN alles in het werk om zijn afval te 
verminderen, te recyclen wat gerecycled kan 
worden en zijn verbruik van nieuwe producten 
te verminderen. 

100%
Het recyclingpercentage  

van lood in een gebruikte accu  
is in 2020 bereikt

Cijfers
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VOORBLAZEN
Het roetfilter wordt gereinigd  
in de hogedrukreinigingsinstallatie  
om roet en as te verwijderen

WARMTEBEHANDELING
100% van het roet is verbrand

GEREINIGDE 
ROETFILTER 
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EINDCONTROLE

De tegendruk van het 
gereinigde roetfilter is 
te vergelijken met die 

van een nieuw roetfilter

BLAZEN
Nogmaals door de 
reinigingseenheid om 
de laatste asresten 
te verwijderen

VOORCONTROLE
Het roetfilter wordt op de 
tester geplaatst om de 
tegendruk te meten

Hoe werkt het reinigen van roetfilters?

ONS MILIEU



COVEREN VAN BANDEN, 
EEN SERIEUS ALTERNATIEF

 Coveren is het proces waarbij het 
loopvlak van een herbruikbare gebruikte 
band wordt vervangen door een nieuw 
loopvlak.  Dit  is  niet  al leen vanuit 
economisch, maar ook vanuit ecologisch 
oogpunt interessant: het vermindert de CO2-
uitstoot en de afvalproductie. 
Vernieuwbare banden zijn duurder in 
aanschaf, maar gaan 2,5 keer langer mee. De 
besparing aan grondstoffen bedraagt 
ongeveer 35% en het opnieuw te verwerken 
afval wordt met 50% verminderd. Geschat 
wordt dat met het coveren van 100 
vrachtwagenbanden 5 ton materiaal wordt 
bespaard en meer dan 6 ton CO2 wordt 
vermeden. Daarom beschouwen wij 

coverbanden als een serieus en bevredigend 
alternatief voor nieuwe banden en maken 
wij ze tot een onderdeel van de circulaire 
economie. 
Het coveren van banden voldoet aan een 
tweeledige ecologische uitdaging: besparen 
op natuurlijke hulpbronnen en voorkomen 
dat oude banden in het milieu terechtkomen. 
Het is ook economisch zinvol, aangezien het 
hergebruik van banden de kosten van 
vervangingsbanden verlaagt. Voor alle 
gebruikte banden doet FRAIKIN een beroep 
op erkende dienstverleners voor ophaling 
(Aliapur voor Frankrijk), behandeling en 
hergebruik, in overeenstemming met de 
geldende regelgeving.

OPLOSMIDDELVRIJ ONTVETTEN 
VAN ONDERDELEN 

 Meer dan 100 vestigingen in Frankrijk zijn 
uitgerust met 150 machines van Safetykleen*, expert 
in onderdelenreiniging en oppervlaktebehandeling. 
Deze machines maken het mogelijk om mechanische 
onderdelen met detergenten te ontvetten ( 113 
Aquakleen en Braekekleen machines), en verf te 
verwijderen met thinner ( 4 Paintkleen machines), via 
gepatenteerde systemen die het behoud van het 
milieu en de naleving van de QSE-wetgeving 
garanderen.
In 2020 is 72% van onze behoeften gedekt voor 
mechanica en 28% voor verfverwijdering. Het 
wagenpark is geoptimaliseerd, zodat alle locaties die 
een ontvettingsmachine met waterige oplossing 
nodig hebben, begin 2021 zullen zijn uitgerust. 

* OHSAS 18001-gecertificeerd

Smeermiddelen die in 
aanmerking komen voor 
energiebesparingscerti- 
ficaten.

Als onderdeel van de verbetering van 
de energieprestaties van zijn 
wagenpark, gebruikt FRAIKIN Frankrijk 
smeermiddelen waarvan meer dan 90% 
in aanmerking komt voor 
energiebesparingscertificaten. Deze 
smeermiddelen zijn gekwalificeerd als 
energiebesparend en zijn bestemd 
voor gebruik in de motoren van lichte 
voertuigen, personenwagens 
en vrachtwagens.

Uitgelicht

Doelstelling: circulair afvalbeheer
(Vervolg)

43%
In 2020 waren 7.394 van de 16.930 in 

Frankrijk gekochte banden coverbanden, 
d.w.z. 43% van de aankopen

Een verbetering van 1,5%  
ten opzichte van 2019 

Cijfers
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ONS MILIEU



COVID-19-CRISIS
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FRAIKIN solidair in de Covid-19-crisis

  et jaar 2020 zal de geschiedenis 
ingaan als het jaar van de 
pandemie en van de opeenvol-
gende lockdowns of beperkingen 

met het oog op de volksgezondheid. Net als 
andere economische sectoren bleef de 
vervoerssector in heel Europa bijzonder actief. 
Thuisleveringen, de groei van de e-commerce, 
het toenemende vervoer van zieke personen, 
het vervoer van medische apparatuur en de 
hulp aan de meest achtergestelden zijn 
allemaal redenen voor mobilisatie geweest. 
In deze woelige context heeft FRAIKIN altijd 
een voortrekkersrol gespeeld, in alle landen 
waar de Groep aanwezig is. 
In het algemeen waren de sanitaire 
maatregelen die vanaf de eerste dagen werden 
genomen, doeltreffend om de verspreiding van 
het virus binnen de teams tegen te gaan. Deze 
beheersing van de situatie werd geprezen door 
onder meer de Regionale gezondheidsdienst 
en de bedrijfsgeneeskundige dienst tijdens een 
onaangekondigde inspectie in een van onze 
Franse filialen.

REAGEREN OP DE NOODSITUATIE
 In deze ongekende periode moesten 

logistiek medewerkers en vervoerders vaak 
snel over nieuwe voertuigen kunnen 
beschikken. Op enkele uitzonderingen na 
zijn bijna alle vestigingen open gebleven. Zij 
reageerden bijzonder snel en adequaat op de 
verzoeken van hun klanten. 
Ook de garages hadden het druk met het in 
goede staat houden van de voertuigen en 
met het in goede banen leiden van de 

aanvoer van goederen en het verkeer van 
personen. Er is een desinfectieprotocol van 
voertuigen ingevoerd ten behoeve van de 
gezondheid van werknemers en chauffeurs 
van klanten. 

LEVEREN VAN COVID-19-VACCINS
 Voor een ervaren en gerenommeerd lo-

gistiek bedrijf als FRAIKIN is het transport 
van een vaccin op zich niets nieuws. Echter, 
de opslagtemperaturen liggen gewoonlijk 
tussen de -20 °C en +8 °C, terwijl het Pfi-
zer-vaccin bij -70 °C moet worden bewaard. 
Tot nu toe was vervoer bij -70 °C een niche-
markt en waren maar weinig voertuigen 
hierop uitgerust. 

Tijdens de crisis luidde de slogan ‘Blijf thuis’, maar voor FRAIKIN 
en zijn klanten was de realiteit heel anders. Vanaf het begin van 
de pandemie zijn de technische, commerciële en administratieve 
teams gemobiliseerd om de continuïteit van de dienstverlening te 
waarborgen, met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften.

Continue service en strikt gezondheidsprotocol 
 

“Al ons personeel, in het bijzonder de monteurs, de ambulante inspecteurs en de 
technische ondersteuning, zorgen voor de continuïteit van de bevoorradingsketen 
van onze klanten. Zij richten zich op het voldoen aan hun behoeften, zoals 
mobiliteitsbijstand, uitbreiding van het wagenpark en het onderhoud en verhelpen van 
storingen aan voertuigen. 
Wij danken onze medewerkers voor hun harde werk in een moeilijke periode, waarbij 
moet worden opgemerkt dat velen van hen fysiek aanwezig moesten zijn in de 
garages of regionale vestigingen. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om hun 
veiligheid te waarborgen en hun adequate bescherming te bieden. Wij hebben de 
werkuren in onze garages uitgebreid en een procedure ingevoerd voor het ophalen 
of afleveren van voertuigen om het contact tussen mensen tot een minimum te 
beperken. Bovendien hebben wij een nachtelijke spoeddienst geopend.”

    
MICHAŁ IWANEK,
CEO van FRAIKIN Polen

Ervaringsverhaal

FRAIKIN is de uitdaging aangegaan om vaccins 
te vervoeren, wat mogelijk was door onze 

temperatuurgecontroleerde voertuigen die de 
vaccins op de juiste bewaartemperatuur hielden. 

Hulde aan onze teams voor hun inzet! 

1.200.000 doses  
van het Pfizer-vaccin werden 

geleverd in Spanje 
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Onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams 
gingen deze uitdaging aan en zijn sinds het 
begin van de zomer van 2020 aan het werk 
om de beste oplossingen te vinden voor het 
vervoer van vaccins in optimale veiligheids-
omstandigheden. FRAIKIN heeft al haar 
technische, materiële en organisatorische 
vaardigheden ingezet om de leverbaarheid 
te verbeteren.
 
ONDERSTEUNING VAN 
SOLIDARITEITSACTIES 

 Veelvuldig werden voertuigen, met name 
koelwagens,  gratis  uitgeleend aan 
hulporganisaties en verenigingen, zowel in 
Frankrijk als in andere landen. We boden zo 
ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen 
die maaltijden uitdeelden aan geïsoleerde of 
kwetsbare mensen en aan hun verzorgers. 
Het ging hierbij onder meer om het Franse 
Rode Kruis, de ‘Restaurateurs de l'Oise’, het 
collectief ‘Les chefs avec les soignants’ en het 
militair hospitaal van Laveran (Marseille). 

“Samenwerking is de drijvende kracht achter 
onze steun voor de frontlinie van NHS Scotland.”

 
“Wij zijn er vast van overtuigd dat we bij de bestrijding van 
de gevolgen van Covid-19 één team vormen, dat samen 
sterker staat. We willen daarom onze partners FRAIKIN en 
Volkswagen Commercial Vehicles UK bedanken voor de 
donatie van extra voertuigen. Hierdoor konden wij ons 
wagenpark versterken in de voortdurende steun aan NHS 
Scotland en hun strijd tegen het coronavirus in de frontlinie.
FRAIKIN schonk een 18T Box en een 6x2 trekker, en 
Volkswagen schonk ook twee VW Crafters aan ons 
wagenpark. Dankzij dit partnerschap kan de levering van 
levensnoodzakelijke voorraden, waaronder PBM's, aan 
huisartsenpraktijken in heel Schotland worden gehandhaafd 
en voortgezet. Wij helpen NHS Scotland in de frontlinie van 
de strijd tegen #COVID19.”

(Gepubliceerd op de website van onze klant: www.menziesdistribution.com)

MENZIES DISTRIBUTION

Ervaringsverhaal

Tijdens de Covid-19-crisis 
toonden FRAIKIN en zijn 
medewerkers zich solidair 
met de sectoren logistiek, 
gezondheid en liefdadigheid, 
in alle landen.

COVID-19-CRISIS



Eenvoudige vennootschap onder Frans recht met een kapitaal van 105.309.715,50 euro.
9-11 rue du Débarcadère - West Plaza - 92700 Colombes - Frankrijk
702038852 - RCS Nanterre - BTW-nummer FR91 702 038 852 
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