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Sodexo Benefits & Rewards Services
Kerncijfers in België

35.000

4,2 miljard €

2,8 miljoen

aangesloten
handelszaken

business volume

gebruikers

76.000

72 miljoen €

200

op 31/5/2020

op 31/5/2020

op 31/5/2020

op 31/5/2020

op 31/5/2020

op 31/5/2020

klanten
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Onze 200 medewerkers in enkele cijfers

Ratio M/V
49%

Per leeftijdsgroep

4%

is jonger
dan 25 jaar

mannen
is tussen
de 25 en 55
jaar oud

vrouwen

17%

deeltijds

83%

voltijds
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is ouder
dan 55 jaar

87,5%

51%

Ratio voltijds/
deeltijds

8,5%

Ratio arbeidscontract
onbepaalde
duur/bepaalde
duur

100%

arbeidscontract
onbepaalde duur
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Onze grootste verwezenlijkingen
in 2019-2020
Uitreiking van gratis Sodexo
Cards aan gezinnen voor
noodvoedselhulp tijdens de
coronacrisis.
In Brussel-Stad konden 1.557 huishoudens
van deze kaart gebruikmaken, waardoor
3.211 kinderen in nood konden gevoed
worden.

100% van het
management aangeworven
door de teams zelf.

Evenwicht in het management
(48% V – 52% M).
Lancering van een
sensibiliseringsdag voor
diversiteit en inclusie voor
alle nieuwe medewerkers.

Behalen van het
CO²-neutral®-label
voor onze
hoofdzetel.
Sodexo is de enige uitgever van cheques in België
die dit certificaat heeft verkregen van CO2logic.

C O R P O R A T E R E S P O N S I B I L I T Y CROERPPOORRTA T
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Voorwoord van Jérôme Lemouchoux

De klimaatmarsen van 2019 én het scherpere maatschap-

Het volstaat daarbij niet om enkele tijdelijke, snel opgezette

pelijke bewustzijn tonen aan dat handelen voor onze planeet

acties te lanceren voor het goede doel, die dan weer aan de

niet langer simpelweg een optie is, maar een noodzaak. In

kant worden geschoven van zodra de omzet daalt.

2020 toonde ook het coronavirus aan hoe kwetsbaar onze

Een verantwoord bedrijf verandert de kern van zijn activiteit,

maatschappij is. De sociale crisissen in haar kielzog, verhogen

zodat dit verantwoorde DNA op elk moment en bij elke actie

de urgentie eveneens. Bedrijven moeten dus hun verantwoor-

herkenbaar is.

delijkheid nemen en politiek een belangrijke rol opnemen.
Bij Sodexo Benefits & Rewards Services ervaren we deze transDaarom kan winst niet langer het enige doel zijn van een or-

formatie ook. En ook al behoort verantwoordelijkheid al van

ganisatie. Prestaties kunnen niet langer enkel gemeten wor-

bij het prille begin tot de kern van onze missie, toch blijft het

den op basis van hun winstgevendheid. Om de sociale, eco-

een uitdaging om dit dagdagelijks coherent en transparant

logische en economische impact van een activiteit te meten,

te integreren in de bedrijfscultuur. Daarom herdefiniëren we

moet voortaan ook rekening gehouden worden met andere

onze strategie en voeren we de zoektocht naar impact door

factoren, zoals jobcreatie, sociale inclusie en recyclage van

tot op het hoogste niveau van de onderneming.

het afval dat ze creëert. Winst moet met andere woorden een

Zo wordt verantwoordelijk ondernemen van bij de start

middel zijn om een missie te volbrengen: een verantwoord be-

geïntegreerd in elke strategische actie en actieplan.

drijf worden.
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We moeten vernieuwender en inclusiever zijn én de culturele

Dit aangepaste koopgedrag promoten, vereist ook dat we zélf

transformatie van ons bedrijf in goede banen leiden. Daar-

het goede voorbeeld geven op het gebied van CO2-uitstoot,

voor steunen we niet uitsluitend op de collectieve intelligentie

aankopen, beleid, sociale inclusie…We meten hoe zinvol deze

van onze teams. We voegen ook vertegenwoordigers uit de

evolutie is en in welke mate ze een verenigende invloed heeft

brede maatschappij en de academische wereld toe, net als

op het bedrijf – maar ook hoeveel tijd er nodig is om dit uit te

onze partners, klanten en specialisten in verantwoord onder-

werken. Bij elk klein stapje dat wordt gezet binnen deze evolu-

nemen. Zo identificeren we wat zinvol is voor België, maar ook

tie, komt ook bijzonder veel nederigheid kijken. In dit rapport

voor Sodexo zelf.

leer je elk van die kleine stappen beter kennen.

Via onze activiteiten – zoals dienstencheques, maaltijdcheques, ecocheques… - bereiken we één op de vier Belgische
gezinnen. We meten hoe onze acties een aanzienlijke impact
hebben in België, door consumenten aan te moedigen om hun
koopgedrag te veranderen en hen te motiveren om de voorkeur te geven aan lokale, milieuvriendelijke producten en aan
winkelen in de buurt.

Jérôme Lemouchoux
Algemeen Directeur Sodexo Benefits & Rewards
Services België
C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Visie-missie

Al onze acties moeten bijdragen tot de verbetering van de
levenskwaliteit in België. We bieden onze medewerkers en
medewerksters een gepersonaliseerde ervaring, op het werk
en daarbuiten. We vertrekken steeds vanuit het menselijke en
moedigen milieuvriendelijk gedrag aan, ondersteunen de lokale
economie en dragen bij tot een inclusieve maatschappij.
De levenskwaliteit verbeteren: dat is al sinds

Onze Belgische missie en visie kregen een up-

1966 onze missie – en die blijft onveranderd.

date in 2019. Dat gebeurde op basis van een

De producten en diensten die we leveren, de

proces van collectieve intelligentie. Zo laten we

middelen die we gebruiken, de mensen in onze

de oorspronkelijke missie van de Sodexo Groep

teams én de gemeenschappen die we dienen

steeds beter aansluiten bij de realiteit van de

blijven daarbij centraal staan, en dat binnen

lokale context.

een ethische, verantwoorde benadering.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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De inclusie van belanghebbenden

We wilden de voornaamste uitdagingen en de impact van

matrix op. Die zal de komende jaren de leidraad vormen voor

onze Belgische activiteiten evalueren. Daarom ontmoetten

onze bedrijfsstrategie. De matrix bestaat uit 18 thema's,

we tussen augustus 2019 en september 2020 een dertigtal

door externe en interne stakeholders gerangschikt naar hun

externe stakeholders uit 5 sectoren:

maatschappelijke impact.

•

privé (leveranciers)

Onze voornaamste uitdagingen zijn duidelijk te herkennen in

•

openbaar

de matrix. Maar andere, in eerste instantie minder tastbare

•

financieel

kwesties, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mobi-

•

academische wereld

liteit is rechtstreeks gelinkt aan de onmiddellijke ecologische

•

NGO’s

voetafdruk van onze activiteiten (zie hoofdstuk Milieu), opleidingen en ontwikkeling of welzijn op het werk aan engagement

Dankzij deze bilaterale gesprekken en een online enquête,

en verantwoordelijkheid (zie hoofdstukken Welzijn op het

ontwikkeld in samenwerking met de internationale non-pro-

werk en Weerhouden van talent), de bestrijding van armoede

fit organisatie Business for Social Responsibility, hebben we

en honger aan de inclusie van kwetsbare bevolkingsgroepen

een eerste lijst van maatschappelijke kwesties opgesteld.

(zie hoofdstuk Klanten en consumenten)... Als verantwoorde

Die behandelden we in interactieve plenaire sessies. Aan het

onderneming hanteren we dan ook een holistische, progres-

einde van deze samenwerking stelden we een materialiteits-

sieve benadering.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Clients & Customers
Environment / Health
Governance

Promotion of Healthy
& Sustainable Behaviors

Importance to external stakeholders

Materialiteitsmatrix
van de activiteiten van
Sodexo Benefits
& Rewards Services in
België

SODEXO IN BELGIË

Social
& Economic
Impact

Gender Equality,
Diversity & Inclusion

Inclusion of
Underrepresented
Groups

Transparency
Responsible Sourcing
& Financial Responsibility
Direct Environmental
Footprint
Access to
Leisure & Culture

Business Ethics
Well-being
of our Employees
Employee Engagement
& Empowerment

Mobility of our
Employees

Training &
Development of our Staff

Human Rights

Fight against
Poverty & Hunger

Data Privacy &
Security
Spirit of Service

Personalized
Employee Experience

Internal Workers / Talent Retention
Communities

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Onze voornaamste activiteiten in België

De activiteiten van Sodexo Beneftis & Rewards

Bovendien leiden ze laaggeschoolde mensen

Services in België worden mogelijk gemaakt

naar de reguliere arbeidsmarkt, hoewel hun ar-

vanuit de overheid, die gezinnen en bedrijven

beidsomstandigheden en economische situatie

wilt ondersteunen via tal van producten, sub-

nog steeds de nodige aandacht verdienen.

sidies, premies en voordelen.

Ecocheques
Dienstencheques

Met ecocheques kopen werknemers en hun ge-

Hulp bij het schoonmaken, wassen of boodschap-

zinnen eenvoudig eco-vriendelijke diensten en

pen doen? Met dienstencheques betalen par-

producten. Ledlampen, zonnepanelen, trein-

ticulieren eenvoudig en fiscaal voordelig voor

bewijzen, biologische voeding… De Eco Pass,

huishoudelijke diensten. Zo krijgen gezinnen

de ecocheque van Sodexo, drukt de prijs van

meer koopkracht en vinden ze een betere ba-

milieuvriendelijke producten en maakt ze toe-

lans tussen werk en privé. Sinds hun invoering

gankelijker. Een duurzame gedragsverandering

in 2003 zorgen dienstencheques ervoor dat jaar-

wordt zo meteen ook financieel aantrekkelijk.

lijks ruim 160.000 werknemers – waarvan 97%

Daarvan profiteert niet enkel het milieu, ook

vrouwen – sociale rechten kunnen opbouwen.

groeisectoren in de nieuwe groene economie
voelen deze positieve impact.

C O R P O R A T E R E S P O N S I B I L I T Y CROERPPOORRTA T
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Maaltijdcheques

Cheques voor bedrijven

Met de maaltijdcheque betalen werknemers vlot

Ook ondernemingen doen hun voordeel met

hun lunch of boodschappen. Ze zijn bedoeld voor

verschillende cheques. Zo kunnen tienduizenden

medewerkers van bedrijven zonder bedrijfsres-

kmo’s gebruik maken van overheidssteun. Willen

taurant – voornamelijk kmo’s en micro-onderne-

ze internationaal uitbreiden, inzetten op digitale

mingen. De Lunch Pass, de maaltijdcheque van

transformatie of permanente scholing van mede-

Sodexo, is voor hen een eenvoudige manier om

werkers? Dan kunnen zij in Vlaanderen beroep

hun lunch te kopen in een lokale voedingswinkel

doen op de KMO-portefeuille. In Wallonië kunnen

of om te lunchen in een restaurant in de buurt.

zij dan weer gebruik maken van opleidingscheques en ondernemingscheques.
.

Steun aan de lokale economie
De cheques worden gebruikt bij lokale handelaars en bedrijven. Ze kunnen immers enkel uitgegeven worden in België. Bovendien is hun geldigheidsduur beperkt. Zo stimuleren we aankopen
die de plaatselijke economie, die volop uitgedaagd wordt door online concurrentie en aankopen
net over de grens, ondersteunen.
C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Voorwoord van Gregory Renders
Bedrijfsstrategie en corporate responsibility:
onlosmakelijk verbonden
Impact op de samenleving

We willen een voorbeeld zijn, om zo onze eigen positieve im-

Onze cheques bereikten in 2020 bijna één gezin op vier en

pact op de samenleving nog meer te versterken en om te tonen

ongeveer twee derde van de privébedrijven. Daarmee heeft

dat financieel en maatschappelijk rendement hand in hand

Sodexo een tastbare impact op de samenleving. Een impact

kunnen gaan. Hoe deze ambitie vorm krijgt en in de praktijk

die ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

wordt gezet, staat in dit verslag.

En die willen we ten volle opnemen. Niet alleen in de diensten
die we aanbieden, maar ook in onze ruime bedrijfsstrategie –

Corona: onze ambities

denk maar aan bedrijfsbeheer, milieubewustzijn, maatschap-

De coronapandemie bracht maatschappelijke ongelijkheid

pelijke inclusie, welzijn op het werk, steun aan de lokale eco-

nog meer aan het licht. Meer dan ooit beseften we dat een

nomie en een doeltreffende klantenservice.

duurzaam en mensgericht beleid moet primeren op snelle
winst. Die vaststelling geeft zuurstof aan onze ambities en visie. Ze versterkt onze motivatie om ondernemers en hun medewerkers mee te nemen in een nieuw verhaal.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Corporate responsibility: verankerd in het
strategisch plan

Corporate Responsibility is immers geen bijzaak, het is de

De ambities in dit verslag maken deel uit van ons strategisch

lijkheid dragen we allemaal samen, alle medewerkers, op

plan. Zowel onze medewerkers als onze directie hebben hier

elk niveau binnen het bedrijf.

hun schouders onder gezet. 5 Business Owners leidden het

drijvende kracht achter onze strategie. Die verantwoorde-

traject in goede banen: Véronique Thoa (klanten & consu-

Draagvlak bij medewerkers en stakeholders

menten), Tonia Gaggini (welzijn op het werk & behouden van

Onze Corporate Responsibility-doelen zijn verbonden aan

talent), Jonathan Gillyns (lokale gemeenschappen), Thomas

financiële doelen – het ene kan niet zonder het andere. Op

Vanhuyneghem (milieu) en Jérôme Lemouchoux (bestuur).

die manier creëren we een draagvlak bij onze medewerkers

We zijn er trots op dat al onze medewerkers elk hun eigen

en stakeholders. Maatschappelijk rendement en financieel

rol hebben gespeeld in het verankeren van onze maatschap-

rendement zijn geen tegenpolen: ze gaan hand in hand.

pelijke verantwoordelijkheid in onze bedrijfsstrategie. We
maakten het tastbaar, door de cruciale pijlers van onze transformatie naar een organisatie met positieve impact te identificeren volgens de B-Corp standaard.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Monitoring

De huidige stand van zaken

Dit strategisch plan geeft de volgende vijf jaar de richting

Het klinkt allemaal mooi, maar dit rapport is niet enkel een

van het bedrijf aan. We monitoren de voortgang ervan non-

goednieuwsshow of een handvol goede voornemens. Dit do-

stop en leggen de resultaten voor aan een panel van externe

cument is een tussentijdse balans die duidelijk maakt waar

stakeholders. De frisse blik van deze buitenstaanders stelt

we staan. En dat tonen we zonder omwegen, glashelder en in

verworven zekerheden in vraag en levert vernieuwende aan-

alle transparantie. Het vertelt over de weg die we al hebben

bevelingen op. We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun hulp

afgelegd – maar ook over de weg die nog voor ons ligt. Het is

en inbreng bij het verrijken van onze visie.

een routeplan dat ons helpt om doelgericht in de juiste rich-

Hun evoluerende, kritische verwachtingen en participerende

ting te bewegen.

rol werken inspirerend. Ze houden ons op koers richting een

Elk hoofdstuk begint met een aantal sleutelindicatoren. Bij

nieuwe, menselijke vorm van kapitalisme, die streeft naar

elke indicator hoort een uitdaging uit de materialiteitsmatrix.

economische ontwikkeling met een positieve impact op de

Omdat dit de eerste editie is, zijn nog niet alle indicatoren

wereld rondom.

opgenomen – die volgen in de toekomstige edities van dit

Wanneer de Raad van Bestuur de conclusies van hun verslag

verslag. Sommige indicatoren meten we dan weer voor het

analyseert, zal de inbreng van alle betrokken partijen nauw-

eerst, waardoor er nog geen vergelijkingspunten beschikbaar

gezet bestudeerd worden.

zijn. Als referentie geven we ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s – Sustainable Development Goals)
van de Verenigde Naties mee.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Gemengde balans

SODEXO IN BELGIË

Wanneer we inzoomen op Corporate Responsibility, zien we
bij Sodexo een aantal positieve punten. Denk maar aan de
rol van vrouwen binnen het management van het bedrijf, het

Dit verslag is opgedeeld in vijf hoofdstukken, volgens de
categorieën van de B-Corp standaard :
01

Klanten & consumenten

02

Welzijn op het werk & behouden van talent

03

Lokale gemeenschappen

04

Milieu

05

Bestuur

belang van collectieve intelligentie in het beslissingsproces
of het behalen van het certificaat voor een CO²-neutrale
hoofdzetel.
Er zijn echter nog een aantal belangrijke werkpunten. We
willen bijvoorbeeld de invloed van bepaalde elementen
doorgronden – en dat is een uitdaging. Zo leveren we grote
inspanningen om een gezonde, duurzame levenswijze te
promoten via onze diensten. Om te kunnen meten wat de
precieze impact daarvan is, zijn we echter afhankelijk van
gegevens waar we geen toegang toe hebben. Maar zelfs
zonder

precieze

cijfers

over

het

aankoopgedrag

van

consumenten, blijven we onze gebruikers aanmoedigen om
lokaal, duurzaam en gezond te winkelen.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Daarnaast is het ook niet zo eenvoudig om inclusie en diver-

Ik hoop dat dit rapport je duidelijkheid brengt over onze

siteit binnen Sodexo te meten. Eenduidige parameters zoals

missie en inspanningen. Aarzel niet om ons je opmerkingen

leeftijd en geslacht zijn eenvoudig te analyseren, maar als

– de positieve én de negatieve – te bezorgen en je aanmoedi-

gaat om het meten van de invloed van parameters uit het pri-

gingen of aanbevelingen met ons te delen.

véleven - zoals een beperking, seksuele geaardheid of afkomst
- is dat minder evident. Sodexo gaat partnerships aan met

Met vriendelijke groeten,

gespecialiseerde organisaties en overheden, om de aanwerving en inclusie van specifieke doelgroepen te bevorderen. We
organiseren ook sensibiliseringsmomenten en praatgroepen
rond diversiteit en inclusie, om de integratie binnen de teams
én het bedrijf te bevorderen.

Greg Renders
Corporate Responsibility
Manager
C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Klanten & consumenten
01
Bij het ontwikkelen en de verdere evolutie van onze producten,
zetten we onze klanten en gebruikers steeds centraal. Wanneer
we een nieuwe oplossing lanceren, verkennen we in eerste
instantie hún noden en verwachtingen.
Dat doen we met behulp van panels van gebruikers, klanten
en handelaars. We beoordelen onze oplossingen aan de hand
van terugkerende bevragingen en meten de tevredenheid
van gebruikers op basis van hun interactie met onze
callcenters – zowel kwalitatief als kwantitatief.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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KLANTEN & CONSUMENTEN

Uitdaging

SODEXO IN BELGIË

Sleutelindicator

Ambitie 2025

Resultaat 2020

Net Promoter Score

Wordt gedefinieerd

40

Interactie met de klantendienst

-20%

1,35 interacties per enduser

% actieve gebruikers van Sodexo4You

80%

61%

Rating van de mobiele app Sodexo4You

4.2

2.5

% gezinnen met persoon met een beperking
die dienstencheques gebruiken

Wordt gedefinieerd

Niet gemeten

% begunstigden maaltijdcheques en
ecocheques onder het mediaanloon

Wordt gedefinieerd

Niet gemeten

Spirit of Service
SDG 9

Gepersonaliseerde beleving
voor gebruikers
SDG 9

Inclusie kwetsbare
groepen
SDG 1

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Spirit of Service
De Net Promoter Score (NPS) van een bedrijf pu-

Vandaag behalen we een Net Promoter Score van

bliceren: het blijft ongebruikelijk. Maar omdat we

40 bij onze klanten. Maar we leggen de lat nog

in dit rapport volledig transparant willen zijn, is

hoger. Zo breiden we de in de NPS opgenomen

er geen reden om deze indicator niet te tonen.

activiteiten uit naar al onze services. We be-

Meer nog: als deze indicator ons aanmaant om

nutten het komende jaar om een globale ambitie

méér te doen, dan verwelkomen we dat. Een be-

rond deze indicator vast te leggen.

drijf leeft immers voor en door zijn klanten. Spirit

Het Customer Experience (CX) departement

of Service, Spirit of Progress en Team Spirit zijn

concentreert zich op de top 3 vragen die binnen-

dan ook de kernwaarden van Sodexo.

komen bij onze callcenters. Dit helpt ons niet

Precies daarom integreerden we de Net Promo-

alleen om te onderzoeken welke oorzaken aan de

ter Score in de collectieve bedrijfsdoelstellingen.

basis liggen van die vragen, maar daar ook struc-

Het vormt een cruciaal element in de jaarlijkse

turele oplossingen voor te vinden. Vervolgens

bonusberekening van alle Sodexo-medewerkers

breiden we uit naar de 10 belangrijkste vragen.

en stelt hen in staat om – ieder op zijn of haar

Zo willen we tegen 2025 zorgen voor 20% min-

eigen niveau – te streven naar een nog hogere

der inkomende interacties met onze callcenters.

klanttevredenheid.
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Gepersonaliseerde
beleving voor gebruikers
One-size-fits-all-oplossingen? Die zijn niet meer

van ons bestand overtuigen om Sodexo4You te

optimale en personaliseerde digitale ervaring

van deze tijd. Klantverwachtingen evolueren en

gebruiken. Zo kunnen we de impact van onze

willen bieden aan onze gebruikers om hen zo te

worden alsmaar individueler en diverser. Sodexo

communicatie rond ecologisch verantwoord

begeleiden naar een meer eco-vriendelijk gedrag,

moet dan ook een gepersonaliseerde ervaring

consumeren vergroten – en meebouwen aan een

is het belangrijk om even goed te scoren als de

kunnen bieden. Precies daarom werken we voort-

duurzamere wereld.

beste digitale spelers op de markt.

durend verder aan het Sodexo4You-platform.

We werken volgens de Mobile First-filosofie en

Dit helpt gebruikers te kiezen voor gezonde,

zetten de mobiele Sodexo4You-app centraal in

duurzame aankoopgewoonten die écht bij hen

de klantbeleving van onze gebruikers. Op dit

passen – via het kanaal van hun keuze (mobiele

moment behalen we een score van 2.5 in de App

app, website, e-mail), op maat van hun profiel.

Store – hoger dan die van onze concurrenten –

Reeds 61% van onze gebruikers vond de weg

maar we willen nog beter doen. We beogen een

naar het platform. Uiteindelijk willen we 80%

score van 4.2. Dat is ambitieus, maar als we een

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Inclusie kwetsbare
groepen
De inclusie van kwetsbare groepen behoort tot
de top 5 van grootste uitdagingen. Daarom
willen we met onze diensten een meer inclusieve samenleving promoten. Onze producten en
diensten moeten daarom in de eerste plaats ook
de meest kwetsbare groepen bereiken. Samen
met overheden en de academische wereld analyseren we in hoeverre deze groepen toegang
hebben tot onze oplossingen. Die bevindingen
kunnen we delen met federale en gewestelijke
instanties. Zo kunnen zij nog beter inschatten
hoe belangrijk een democratische, laagdrempelige toegang tot onze producten en diensten is
voor deze specifieke, prioritaire doelgroepen.
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Verwezenlijkingen in 2020

Gebruiksvriendelijkere
dienstencheques

plegen van fiscale attesten, of het indienen van

nu ook de geldigheidsdatum van hun elektro-

aanvragen om cheques in te wisselen of terug te

nische cheques raadplegen. De app biedt hen

Samen met de gewesten lanceerde Sodexo een

betalen. Het aanbieden van een feilloze gebrui-

ook een aantal slimme tips en vergroot de zicht-

volledig nieuwe klantenervaring met nieuwe

kerservaring liep als een rode draad doorheen

baarheid van lokale handelaars. Zo beperken we

platformen

als

het proces, van concept tot ontwikkeling – een

het risico dat cheques vervallen voor ze gebruikt

agentschappen die werken met dienstenche-

toonbeeld van de Mobile First-filosofie. Daar-

kunnen worden en helpen we gebruikers op weg

ques. We introduceerden bovendien ook twee

naast integreerden Pootsy, KBC en Belfius het

om ecologisch en verantwoord te consumeren,

nieuwe mobiele apps: een voor dienstencheque-

beheer van dienstenchequerekeningen in hun

met een positieve impact op de lokale economie.

gebruikers en een voor huishoudhulpen. Gebrui-

mobiele apps. Het ecosysteem dat we ontwikkel-

kers hebben via de mobiele app gratis toegang

den en verfijnden helpt dus ook andere spelers

De juiste hulp, vanaf de eerste oproep

tot al hun diensten – denk maar aan het raad-

om de klantervaring binnen hun eigen tools tast-

We willen met onze klantendienst voluit inzetten

baar te verbeteren.

op “first-call resolution” – het bieden van de

voor

zowel

eindgebruikers

juiste hulp, bij de eerste oproep. Daarom startte

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

Sodexo, nóg meer 4 You

onze klantendienst met het SoCare-transfor-

Dankzij een update van de mobiele app van het

matieprogramma, dat dit jaar onder andere een

Sodexo4You-platform, kunnen gebruikers van

nieuwe integratie van dossierbeheertools zal

maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques

voortbrengen.
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Welzijn op het werk & behouden
02
van talent
Welzijn op het werk en het behouden van talent
zijn al sinds de oprichting van Sodexo onze kracht.
Expertise en ervaring op het terrein is cruciaal
binnen ons bedrijf.
We richten ons bij het verwerven en ontwikkelen
van skills en knowhow op de lange termijn.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Uitdaging

Welzijn op het
werk
SDG 3

Sleutelindicator

Ambitie 2025

Resultaat 2020

Tevredenheidsscore (eNPS)

30

Niet gemeten

Welzijnsindicator

90%

Niet gemeten

Evenwichtige genderverdeling in het
management

Pariteit

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Geen loonkloof

% interne promoties (versus externe
aanwervingen)

40-60

Graad van autonomie van de medewerkers

90%

SDG 8

Gendergelijkheid,
diversiteit
en inclusie
SDG 5

SODEXO IN BELGIË

48% V - 52% M

8,1%

SDG 10

Engagement en
responsabilisering

43%

Niet gemeten

SDG 8

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Welzijn op het werk
Om de tevredenheid, het welzijn en het enga-

richtten we ook onze eigen preventiecel op. Deze

gement van al onze medewerkers wereldwijd te

houdt zich zowel bezig met ergonomie op het

meten, introduceerde de Sodexo-groep recent

werk als met preventie rond psychosociaal wel-

een nieuw instrument. Dat werkt in combinatie

zijn en arbeidsongevallen.

met onze al bestaande processen voor perma-

Alle teams leggen de focus op psychosociaal

nente evaluatie en ontwikkeling. We kunnen de

welzijn én kunnen een beroep doen op wel-

eerste resultaten in de loop van dit jaar analy-

zijns- en gezondheidsprogramma’s, zowel op

seren. Meetinstrumenten alléén zijn echter nooit

het werk als daarbuiten. Onze medewerkers

voldoende om het welzijn van onze medewerkers

tekenen ook in op een hospitalisatieverzeke-

te bevorderen. Daarom staan we klaar voor onze

ring én een levensverzekering, die verbonden is

mensen wanneer ze onze hulp nodig hebben.

aan de groepsverzekering. Daarnaast gaan we

Zo bieden we hen gerichte psychologische, juri-

via een intern programma conflicten, stalking,

dische en familiale steun. Net zoals vele onder-

pesterijen, intimidatie en ongepast gedrag ten

nemingen beschikken we over een Comité voor

aanzien van medewerkers tegen – ongeacht of

Preventie en Bescherming op het Werk. Maar we

dit op of buiten de werkvloer plaatsvindt.

C O R P O R A T E R E S P O N S I B I L I T Y CROERPPOORRTA T
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Engagement
en responsabilisering
In elk bedrijf leeft een wisselwerking tussen ar-

en prioriteiten van het bedrijf. Ze werken volledig

delijkheid opnemen: door interne kennis en de

beid en kapitaal – ofwel: tussen onze aandeel-

autonoom op basis van collectief afgesproken

bedrijfscultuur gericht over te dragen, talent te

houders en medewerkers. De gedreven talenten

prioriteiten.

behouden en ervoor te zorgen dat medewerkers

die elke dag het beste van zichzelf geven voor

Het directiecomité staat borg voor de missie,

zich voluit kunnen ontplooien in hun job. In 2020

onze klanten, gebruikers, handelaars én colle-

de waarden en de strategische keuzes van het

werd maar liefst 43% van de nieuwe vacatures

ga’s moeten zo breed mogelijk kunnen bijdra-

bedrijf. Daarnaast stimuleert het de samenwer-

ingevuld met interne promoties. We streven naar

gen aan het beslissingsproces. Daarom mikt

king tussen verschillende afdelingen, zodat die

een optimaal evenwicht tussen interne promo-

Sodexo sinds twee jaar op het integreren van

de dienstverlening kunnen bieden die klanten,

ties – die vaak jarenlang voorbereid worden aan

collectieve intelligentie in zijn bedrijfsvoering.

handelaars,

medewerkers

de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen

Al onze managers worden gerekruteerd via een

verwachten. Tenslotte draagt het bij tot de

– en externe aanwervingen. Die zorgen voor een

360°-proces. Zij – én onze directiecomitéleden –

realisatie van onze missie door een optimaal

injectie van nieuwe expertise én een groeiende

worden bovendien continu geëvalueerd. De stem

evenwicht tussen zorg voor medewerkers en

diversiteit binnen teams.

van het team krijgt een prominente plaats, zowel

resultaatgerichtheid te verzekeren.

bij de selectie, de aanwerving en de evaluatie van

De frisse blik van nieuwe medewerkers en externe

managers. Zo versterken we de legitimiteit van

partijen verrijkt een organisatie. Wanneer me-

onze teamleiders. De teams nemen deel aan de

dewerkers hun vaardigheden kunnen ontwikke-

manier waarop beslissingen worden genomen én

len doorheen hun carrière, wordt het bedrijf daar

geven hun inbreng bij de strategische planning

zelf ook beter van. Sodexo wil die verantwoor-

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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én
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Gendergelijkheid,
diversiteit en inclusie
We willen al onze medewerkers gelijk behande-

We stellen diversiteit en inclusie centraal.

len. Daarom maken we geen onderscheid tussen

Daarom sensibiliseren we alle medewerkers rond

voltijdse en deeltijdse contracten als het aan-

deze thema’s. Dat doen we via groepsworkshops

komt op lonen, extralegale vakantie, bijdrage in

die een essentieel onderdeel zijn van het

het beslissingsproces of deelname aan opleidin-

onthaalprogramma voor nieuwe medewerkers.

gen. Beslist een werknemer om minder te gaan

De Sodexo-groep engageert zich om tegen

werken? Dan blijven alle voordelen voor hem of

2025 volledige genderpariteit te bereiken in zijn

haar beschikbaar. Al onze medewerkers worden

bestuursorganen. In België is dit trouwens al een

aangenomen met een contract van onbepaalde

feit: 48% van al onze managers zijn vrouwen.

duur – ook stagiairs die na hun stage in dienst
komen. De reden daarvoor is eenvoudig: we geloven dat teamgeest, vertrouwen en professionele
relaties tussen mensen de ruimte moeten krijgen om te groeien op lange termijn.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de

den en 5,1% bij de leden van het directiecomi-

volgende uitdaging. Dit complexe, veelzijdige on-

té. Maar we kunnen er niet omheen: dit vraagt

derwerp is een belangrijk werkpunt, zeker in een

om grondige evaluatie- en controleprocedures.

context van vrije contractonderhandelingen. We

Alleen zo kunnen we de kloof verkleinen, en dit

stellen met pijn in het hart vast dat er bij Sodexo

in samenwerking met alle managers. Sinds

een gemiddelde loonkloof bestaat van 8,1%. Een

2016 beoordelen we al onze functies volgens een

bedrijf dat gendergelijkheid beschouwt als on-

benchmark van dienstverlenende bedrijven. Op

derdeel van zijn bedrijfsvoering, kan zich hier

basis hiervan sturen we de verschillen geleide-

niet bij neerleggen. Deze problematiek is bijzon-

lijk bij, in functie van jaarlijkse loonevaluaties.

der confronterend, zeker wanneer men weet dat

Dit instrument moet uiteindelijk helpen om de

het Franse moederbedrijf – de grootste Franse

kloof systematisch weg te werken, ongeacht het

werkgever ter wereld – geleid wordt door een

geslacht van de persoon die de job uitoefent. We

vrouw én dat de Raad van Bestuur van de Groep

gaan vanaf dit jaar ook een samenwerking aan

voor 60% uit vrouwen bestaat.

met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen

Statbel leert ons dat deze interne kloof kleiner

en Mannen én het Brusselse Observatorium voor

is dan het Europese gemiddelde (14,8%), maar

Werkgelegenheid. Zo willen we helder in kaart

hoger ligt dan het Belgische gemiddelde (6%).

brengen welke acties we kunnen ondernemen

We zien wel dat de kloof krimpt naargelang de

om definitief komaf te maken met deze histo-

carrière vordert. Ze bedraagt 6,5% bij kaderle-

rische ongelijkheid.

C O R P O R A T E R E S P O N S I B I L I T Y CROERPPOORRTA T
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Verwezenlijkingen 2020

De coronacrisis: meer weerbaarheid
dankzij autonomere teams

In

Veiligheidsraad een volledige lockdown af-

Een nieuwe verhouding met werk
en mobiliteit

Door in te zetten op collectieve intelligentie,

kondigde, testten we verschillende scenario’s

Zo vonden Sodexo en haar medewerkers vrij vlot

onderging het bedrijf de voorbije twee jaar een

uit – waaronder volledig thuiswerken. Daaruit

een nieuwe verhouding met werk en mobiliteit.

diepgaande transformatie. Daarin speelt de au-

bleek dat we bijzonder veerkrachtig konden

Die definieerden we in een intern mission state-

tonomie van onze teams een steeds grotere rol.

schakelen, zowel op juridisch, commercieel als

ment:

Niemand kon voorspellen dat onze transforma-

technologisch niveau. Van bij het begin van de

tie omwille van de coronacrisis van de ene dag

lockdown luisterden we naar onze werknemers.

op de andere zo intensief op de proef zou worden

We checkten of ze over alles beschikten om die

gesteld. En dat een nieuwe manier van werken

periode vlot door te komen. Alle teams werden

zo snel én bruusk geïmplementeerd zou moeten

grondig begeleid en opgevolgd doorheen de cri-

worden.

sisperiode. Ze konden rekenen op praktische en

de

twee

weken

financiële steun.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

voordat

de

Nationale

« Ik krijg het vertrouwen om te werken
waar ik wil, met aangepaste middelen
en met het oog op het collectieve
belang. De hoofdzetel is een gastvrije
plek, die de filosofie van Sodexo ademt.
Ik ga ernaartoe om mijn collega’s te
zien én om me een deel van het bedrijf
te voelen. Het is een waardevolle plek
om samen te werken. »
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Deze nieuwe visie op de fysieke werkplek kwam in

op een HR-beleid met aandacht voor mensen

We willen elk individu, met zijn eigenheid,

een stroomversnelling door de gezondheidscri-

met een beperking. Vanaf dit jaar breiden we de

een plek geven binnen onze organisatie. Er is

sis, maar was niet mogelijk geweest zonder

samenwerking uit. Via een partnerschap met

ruimte voor de mening van elke medewerker.

de transformatie die we eerder al in beweging

Diversicom verwelkomen we vanaf dit jaar op

En die moet hij of zij op een respectvolle

zetten. Vandaag wil bijna 90% van onze mensen

een aangepaste manier nieuwe medewerkers

manier kunnen uiten in een omgeving waarin

minstens halftijds vanop afstand werken. Daa-

met een beperking in onze teams.

vooroordelen nooit leiden tot discriminatie of

rom richtten we een werkgroep op die deze

privileges. Sensibiliseren rond inclusie is voor
ons essentieel. Diversiteit en inclusie gaan

dat elke medewerker zich ten volle kan ontplooien

Diversiteit en inclusie in het
onthaalprogramma

– op maat van zijn of haar mobiliteitsbehoeften,

Wanneer nieuwe medewerkers starten, nemen

hebben al onze medewerkers deelgenomen

gezinssituatie en werkplek.

zij deel aan het onthaalprogramma. Dat geeft

aan deze inclusiedagen. Gedurende deze dagen

hen alle kansen om vlot te integreren in de

kunnen alle meningen geuit worden, niet

Evenwaardige focus op mensen met
een beperking

nieuwe werkomgeving, de nieuwe teams en het

beperkt door politieke correctheid of censuur.

bedrijf. Nu de focus nog meer ligt op thuiswerk,

Onze collega's wisselen visies uit in een sfeer

Eén persoon op zeven leeft met een zichtbare of

wordt deze aanpak enkel nog belangrijker. We

van ontmoeting, openheid en respect voor het

onzichtbare beperking. Deze werkelijkheid moet

willen de samenhang binnen Sodexo continu

anders zijn.

dan ook een plaats krijgen in een inclusieve visie

blijven versterken. Daarom organiseren we

op werk. De HR-teams van Sodexo namen daarom deel

meerdere keren per jaar een speciale dag rond

aan een opleiding van vzw Diversicom. Die focust

diversiteit en inclusie voor onze nieuwkomers.

nieuwe, interne missie aanpakt en ervoor zorgt

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Belangrijke cijfers
in 2020
Womens’ Empowerment Principles
Al van bij de oprichting
van Sodexo hechten we
veel belang aan een diverse werkvloer én aan de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen. Algemeen Directeur Jérôme
Lemouchoux bracht dit engagement nogmaals
onder de aandacht door de Womens’ Empower-

29

opvolgingsplannen

28

hoe beter vrouwen vertegenwoordigd zijn en erkend worden op alle niveaus van een organisatie,

23

gemiddeld aantal
uren opleiding
per medewerker

13

100%

nationaliteiten

hoe meer impact ze zullen hebben op de culturele codes van het bedrijf.

turnover

aanwervingen

ment Principles (WEP) van de Verenigde Naties
te ondertekenen. Het uitgangspunt is eenvoudig:

12%

0

van de werknemers
profiteert van een
loopbaanbeoordeling
en ondersteuningsplan

beroepsziekten
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Lokale Gemeenschappen
03
Een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid
opneemt, investeert in zijn omgeving.
Niet alleen via de aanwerving van lokale
medewerkers, maar ook door investeringen
in zijn aankoopketen en via initiatieven
om de lokale economie en kwetsbare
bevolkingsgroepen te ondersteunen.
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Uitdaging

Lokale sociaal-economische
impact
SDG 8

SDG 9

SDG 11

SDG 12

SDG 17

Verantwoorde bevoorrading
en financiële verantwoordelijkheid
SDG 8

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

SDG 12

SDG 13
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Sleutelindicator

Ambitie 2025

Resultaat 2020

% uitgaven in kleine ondernemingen

50%

38%

% uitgaven in handelszaken met positieve
impact

Wordt gedefinieerd

Niet gemeten

Naleven betalingstermijnen

100%

Niet gemeten

% uitgaven bij op CSR beoordeelde
onderaannemers

90%

Niet gemeten
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Lokale sociaal-economische
impact
Onze producten en diensten – Eco Pass, Lunch

Daarnaast zullen we ook onze eigen duur-

Pass, Cadeau Pass, Sport & Culture Pass – wor-

zaamheidsindex uitwerken. Zo willen we han-

den toegekend aan bijna 1,4 miljoen werkne-

delszaken steunen op basis van concrete duur-

mers, die deze dagelijks gebruiken voor hun

zaamheidscriteria. Ondernemingen met een

aankopen bij Belgische handelszaken. Hierdoor

positieve duurzaamheidsscore worden zo een

hebben we een tastbare economische impact.

nieuwe parameter om de impact van Sodexo-

Het is ons doel om meer dan de helft van die som

diensten en -producten te meten. In samenwer-

te laten terugvloeien naar kleine handelszaken.

king met alle betrokkenen zullen we hieraan ook

Dat doen we door te investeren in initiatieven die

doelen verbinden.

de betrokken handelaars ondersteunen en door
gebruikers aan te moedigen om hun cheques bij
hen uit te geven.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Verantwoorde bevoorrading en financiële
verantwoordelijkheid
We willen ook onze verantwoordelijkheid nemen

de twee werkdagen (elektronische cheques) of

bedrijven die zich inspannen op sociaal én ecolo-

ten opzichte van onze partners, en met name

binnen de tien tot vijftien werkdagen (papieren

gisch vlak. Deze onderaannemers worden hierop

onze leveranciers en ons uitgebreide netwerk aan

cheques). We engageren ons om al onze beta-

ook vooraf beoordeeld.

handelaars. Zeker nu zij door de coronacrisis ge-

lingstermijnen correct te respecteren en stellen

Sodexo is dan wel een multinationale onderne-

confronteerd worden met financiële uitdagingen.

alles in het werk om die termijnen in te korten

ming, toch zetten we sterk in op lokale veranke-

Sodexo betaalt zijn leveranciers binnen de 30 da-

waar mogelijk.

ring. En dat betekent het inschakelen van lokale

gen na het einde van de maand. We willen echter

Sodexo doet voor een deel van zijn activiteiten

leveranciers. Binnen Sodexo gaat maar liefst 89%

evolueren naar nog kortere betalingstermijnen

beroep op gespecialiseerde bedrijven – meer be-

van de uitgaven voor onderaanneming naar in Bel-

voor de kmo’s en starters onder onze leveran-

paald voor de productie en het beheer van pa-

gië gevestigde leveranciers.

ciers. Het betalen van subsidies en bijdragen

pieren cheques en betaalkaarten, maar ook voor

in het kader van gewestelijke ondersteunende

een deel van de klantendienst. Uiteraard nemen

bedrijfsprogramma’s gebeurt uiteraard overeen-

we ook hier ten volle onze maatschappelijke

komstig de voorwaarden in het lastenboek. De

verantwoordelijkheid op. Zo verbinden we ons

betalingen aan de handelaars gebeuren binnen

ertoe om 90% van onze uitgaven te doen bij

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Verwezenlijkingen 2020

Noodvoedselhulp

voedingswinkel van hun keuze – ook lokale win-

situaties. In totaal ontvingen meer dan 60.000

Toen de coronacrisis losbarstte, moesten veel

kels. Door de ondersteuning op deze manier te

bedrijven door deze bijdrage van Sodexo een

diensten voor voedselhulp wegens gezond-

organiseren, dragen we bij tot maatschappelijke

subsidie van 5.000 of 2.500 euro in het kader

heidsredenen hun deuren sluiten. De federale

inclusie zonder stigmatisering.

van dit ondersteuningsplan.

regering maakte daarop middelen vrij om die

Gedurende de eerste golf van de coronacrisis

broodnodige hulp te vervangen. Sodexo speelde

Solidariteit tijdens de COVID-19-crisis

moesten tal van handelszaken noodgedwongen

hier vlot op in en bood de Belgische OCMW’s

Voor de ondersteuning van kmo’s en handels-

de deuren sluiten. In die twee maanden nam

gratis haar diensten aan. In Brussel-Stad ont-

zaken die het hardst getroffen werden door de

Sodexo alle vaste kosten voor haar diensten op

vingen bijvoorbeeld 1.557 gezinnen uitzonder-

impact van de coronacrisis, maakte de Waalse

zich zodat de handelaars die op ons vertrouwen

lijk een Sodexo Card, waardoor 3.211 kinderen

regering 518 miljoen vrij. Om deze bedrijven te

zich niet om die facturen hoefden te bekomme-

toegang kregen tot noodvoedselhulp. Met deze

helpen, bood Sodexo, in samenwerking met de

ren.

actie willen we de bestaande diensten voor

Waalse overheid, haar teams en expertise gratis

voedselhulp aanvullen – niet vervangen. Zo

aan. Zo konden ze vrijuit beroep doen op onze

willen we kwetsbare gezinnen helpen om in

ervaring met subsidiesystemen voor onderne-

hun levensonderhoud te voorzien. Deze Sodexo

mingen én het stimuleren van de lokale handel.

Card werkte op exact dezelfde manier als de

Deze samenwerking toont nog maar eens de

elektronische maaltijdcheques. Hierdoor konden

kracht aan van een hecht partnership tussen

kwetsbare gezinnen vlot hun inkopen doen in de

de overheid en privébedrijven – zeker in crisis-

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Dienstencheques tijdens de
COVID-19-crisis

(Uit)Geven in mijn buurt!
Vanuit zijn visie onders-

Circulaire economie, kern van
de economische transitie

Om de impact van de coronacrisis te verzachten,

teunt Sodexo niet enkel

Sodexo wil spelers die actief zijn binnen de

ontwikkelde Sodexo op vraag van de drie bevoeg-

de lokale handel, maar

opkomende

de overheden enkele specifieke maatregelen. Zo

zet het zich ook in voor

ondersteunen. Dat doen we via een partnerschap

zetten we onder meer een proces op touw om

de strijd tegen honger.

met de circulaire economiecluster CircleMade.

extra subsidies voor erkende ondernemingen en

Zo engageerden we ons om per transactie bij

Via een pilootproject stimuleren we ecologisch

huishoudhulpen uit te betalen, op regelmatige

een buurtwinkel of handelaar twee eurocent te

verantwoorde consumptie én de ondersteu-

tijdstippen en gedurende een verlengde periode.

storten aan de Federatie van Belgische Voedsel-

ning van circulair ondernemerschap in Brussel.

De ondernemingen werden hierbij nauwkeurig

banken. In totaal werd 55.656,08 euro gestort

Hierna zetten we het project verder voor de rest

ondersteund door onze teams, die ervoor zorg-

via de Stop Hunger Stichting. Door lokaal te win-

van het land.

den dat de uitbetalingen vlot verliepen. Deze ins-

kelen steunden onze gebruikers zo niet alleen

Jammer genoeg stak de coronacrisis tijdelijk een

panning leverden we zoveel mogelijk gratis, om

hun lokale winkeliers, maar ook de kwetsbare

stokje voor de verdere uitrol van dit project. Maar

de overheden én de sector maximaal te ontzien

gezinnen in onze samenleving.

we blijven deze handelszaken promoten en hun

tijdens deze moeilijke periode.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

circulaire

economie

gericht

diensten in de verf zetten bij ecocheque-gebruikers.

38

BENEFITS & REWARDS SERVICES

03

LOKALE GEMEENSCHAPPEN

SODEXO IN BELGIË

Sodexo-vrijwilligers in de strijd
tegen honger
De Stop Hunger Stichting van Sodexo lanceert
een vrijwilligersplatform dat medewerkers in
contact brengt met verenigingen die strijden
tegen armoede. We engageren ons om onze
470.000 medewerkers elk de kans te geven om
één dag per jaar als vrijwilliger aan de slag te
gaan. Dat doen ze in organisaties die strijden
tegen honger of een rol spelen in het versterken
van de positie van de vrouw. In België leidde dat
al tot een project in samenwerking met Dokters van de Wereld. Welke projecten in aanmerking komen en uiteindelijk worden ondersteund,
wordt beslist in samenspraak met medewerkers
en stakeholders.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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04
In een dienstverlenend bedrijf is de ecologische
voetafdruk vanzelfsprekend lager (4,46tCO²/
VTE in 2019) dan in zware industriële bedrijven
of de transportsector. Toch moet ook in deze
sector elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid
nemen en bijdragen aan oplossingen die de
klimaatproblematiek tegengaan.
Daarom heeft Sodexo accuraat zijn uitstoot van
broeikasgassen gemeten én een plan opgesteld
om die uitstoot aanzienlijk te verminderen.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Uitdaging

Rechtstreekse
milieuafdruk

SDG 11

SDG 12

SDG 11

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

SDG 12

Sleutelindicator

Ambitie 2025

Resultaat 2020

CO²/VTE uitstoot

-50% vs. 2019

4,46 tCO² (2019)

% elektronische cheques

100%

74%

Volume uitgaande post

Wordt gedefinieerd

Niet gemeten

Percentage gebruikers bereikt door
boodschappen over duurzame communicatie

80% van de
gebruikers

55%

SDG 13

Promotie gezonde
en duurzame
levenswijzen
SDG 3

SODEXO IN BELGIË

SDG 13
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Rechtstreekse milieuafdruk
is

sinds

focust zich daarom op het beperken van

ductie van papieren ecocheques stop te zetten.

gecertifieerd

door

verplaatsingen, het kiezen van alternatieve

Het digitaliseren van de cheques is niet alleen

CO²Logic. We zijn daarmee meteen de enige uitge-

vervoersmiddelen en het optimaliseren van

voordelig voor het milieu, maar ook voor de ge-

ver van cheques die dit certificaat heeft behaald.

het energieprofiel van onze bedrijfswagens.

bruikers. Dankzij digitale tools waarmee herin-

CO²-neutraliteit

eindpunt.

Daarnaast bieden we ook systematisch een

neringen verstuurd worden en die een helder

Integendeel, het is net het startpunt van onze

mobiliteitsbudget aan nieuwe medewerkers die

overzicht geven van het beschikbare saldo, kun-

ambities. Ons plan wil de uitstoot van broeikas-

daarvoor in aanmerking komen.

nen gebruikers hun cheques niet meer vergeten

gassen binnen het bedrijf terugdringen met 50%

Uit de cijfers rond de ecologische impact van de

of verliezen. Bovendien stijgen dankzij digitali-

ten opzichte van 2019. Tegen 2030 moet dat

productie, het beheer en het transport van pa-

sering en herinneringen aan de gebruikers ook

cijfer zelfs teruglopen met 70%.

pieren dienstencheques blijkt dat deze per uitge-

de reële bedragen die in circulatie zijn, wat een

Er zijn twee bepalende factoren verantwoorde-

geven euro maar liefst... 800 keer groter is dan

goede zaak is voor de handelaars.

lijk voor de uitstoot van broeikasgassen: de mo-

die van elektronische cheques. Hoewel we als

biliteit van onze medewerkers en de productie,

enige uitgever in België 100% recycleerbare én

het transport en het beheer van papieren che-

100% lokaal geproduceerde cheques uitgeven,

ques. Ons nieuw strategisch mobiliteitsplan

besloten we daarom om vanaf dit jaar de pro-

De

Belgische

dit

jaar

Sodexo-hoofdzetel

CO²-neutraal

is

echter

geen

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Om een idee te geven: van de 141 miljoen diens-

Daarom werken we intensief samen met de ve-

tencheques die in 2019 werden uitgegeven, waren

rantwoordelijke diensten in elk Gewest om een

er 55 miljoen papieren cheques. Die vertegenwoor-

inclusieve overgang naar elektronische cheques

digen meteen het grootste volume aan papieren

mogelijk te maken. Tegen 2025 zouden al onze

cheques. Meer dan 60% van de dienstencheques

diensten en producten volledig gedigitaliseerd

wordt vandaag al elektronisch uitgegeven – een

moeten zijn.

verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

Een gevolg van de digitalisering van onze acti-

We blijven de aangesloten agentschappen (die

viteiten, is het analyseren van onze uitgaande post

werken met dienstencheques), gebruikers en hui-

– zoals fiscale attesten, brochures, welkomstbrie-

houdhulpen aanmoedigen om over te schakelen

ven voor nieuwe gebruikers… Fiscale attesten wer-

op elektronische cheques. Toch moeten we blijven

den ook dit jaar al volledig digitaal verstuurd. Ons

rekening houden met de digitale kloof, die er nog

doel is om alle papieren communicatie af te schaf-

steeds is. Er blijven mensen voor wie papieren che-

fen als die niet strikt noodzakelijk is. We waken er

ques de enige mogelijkheid lijken.

op hetzelfde moment wel over dat we de digitale
kloof niet vergroten.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Promotie gezonde en
duurzame levenswijze
Via de digitale communicatiekanalen kunnen
we ook makkelijker en meer communiceren rond
handelszaken met een positieve impact (zie
hoofdstuk Lokale Gemeenschappen). Zo versterken we de impact van onze gebruikers op de
ontwikkeling van een duurzame economie. In
2020 gaf Sodexo 708.000 gebruikers (55% van
onze gebruikers) advies over duurzamere, gezondere levenskeuzes. Tegen 2025 willen we dat
cijfer opkrikken naar 80%.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Verwezenlijkingen 2020

Mobiliteitstest
Op 10 september 2019 organiseerde Sodexo

ISO50001-certificaat
en CO²-neutraliteit

een bewustmakingsmoment rond verantwoorde

Dit jaar behaalde het hoofdkan-

mobiliteit, verkeersveiligheid, micro-mobiliteits-

toor het ISO50001-certificaat,

oplossingen, deelmobiliteit en het treinaanbod.

dat focust op het beperken

Dat deden we in samenwerking met Maestro-

van de klimaatimpact van ge-

Mobile, VIAS, NMBS, Poppy, Dott en BillyBike.

bouwen, het sparen van na-

Dat gaf onze medewerkers de kans om zich

tuurlijke hulpbronnen en efficiënt energiebe-

voor te bereiden op de Mobiliteitsweek en om

heer. Daarnaast ontving de hoofdzetel ook de

nadien te analyseren wat ze zelf konden onder-

CO²-neutrale certificering van CO²Logic.

nemen rond duurzame mobiliteit bij werk- en
privéverplaatsingen. Medewerkers konden een

Project 303030

maand lang gratis de trein gebruiken voor hun

Sodexo is partner van BECI

woon-werkverkeer – sommigen testten zelfs een

binnen het project 303030. Het

week lang een elektrische auto.

doel is om 30 projecten op te
starten die de CO²-uitstoot in
Brussel met 30% verminderen
tegen 2030. We leveren een tastbare bijdrage op
het gebied van mobiliteit en duurzame voeding.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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05
Sodexo draagt bij tot het beheer van cruciale
pijlers van het overheidsbeleid, werkt in
onderaanneming voor lokale of gewestelijke
overheden én neemt regelmatig deel aan
openbare aanbestedingen.
Daarom zijn eerlijke, integere bedrijfsvoering
en onberispelijke ethische principes belangrijke
pijlers binnen het bedrijf. Die principes zijn
steeds van toepassing, op alle niveaus en
afdelingen van ons bedrijf.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

46

BENEFITS & REWARDS SERVICES
BENEFITS & REWARDS SERVICES

05

BESTUUR

Uitdaging

SODEXO IN BELGIË

Sleutelindicator

Ambitie 2025

Resultaat 2020

Inclusie B-Corp Impact Assessment score in
de jaardoelstellingen

100

64.7

Opleiding businessethiek

100% van het
personeel is opgeleid

92,5%

Klachten over GDPR

0

3

Opleiding bescherming persoonlijke
gegevens

100% van het
personeel is opgeleid

92,5%

Verslag corporate responsibility

Jaarlijkse publicatie

Publicatie in
december 2020

Associatie externe betrokken partijen

Jaarlijks aftoetsen
met bedrijfsresultaten

Stakeholder panels
in nov. en dec. 2020

Businessethiek
SDG 16

Bescherming van
persoonsgegevens
SDG 9

Transparantie
SDG 16
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Businessethiek
Sodexo wil niet al haar inspanningen enten op

Onze medewerkers zijn ook zelf verantwoordelijk

Het

financiële doelen. Daarom integreren we vanaf

om de ethische principes van Sodexo te integre-

medewerkers in staat om hun bezorgdheden

dit jaar de B-Corp Impact Assessment Score

ren in hun dagelijkse praktijk, maar ook in alle

in het grootste vertrouwen te melden. Deze

(www.bcorporation.eu) in onze jaardoelstellin-

interacties met klanten, consumenten en colle-

meldingen

gen. Die bedraagt 64,7 punten, wat 12,4 punten

ga’s. Iedereen binnen ons bedrijf wordt opgeleid

behandeld en geanalyseerd op directieniveau.

boven het gemiddelde ligt van dienstverlenende

in verantwoord zakendoen. Sinds de lancering

bedrijven van vergelijkbare grootte. Het doel

van die opleiding in 2019, nam al 92,5% van alle

is duidelijk: het behalen van 100 punten tegen

medewerkers eraan deel. We willen dat cijfer nog

2025. Dat doel ligt maar liefst twintig punten

verbeteren, tot 100% van onze medewerkers.

hoger dan de certificeringsdrempel én het punt

Bovendien actualiseren we de inhoud elk jaar

waarop de B-Corp community vastlegt dat een

tijdens een updatesessie. Wordt er gedrag

onderneming waarde genereert voor samenle-

vastgesteld dat resoluut in strijd is met onze

ving en planeet. Deze verbintenis is een collectief

ethische principes – zoals poging tot fraude of

engagement. En heeft een invloed op de jaarlijkse

corruptie? Dan beschermt Sodexo klokkenluiders

bonus van alle medewerkers binnen het bedrijf.

binnen het bedrijf via een speciale procedure.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Bescherming van
persoonsgegevens

Transparantie

Sodexo beheert de persoonsgegevens van meer

Dit jaar ontving Sodexo 5 privacyklachten.

Steeds meer bedrijven voeren externe evalua-

dan 2 miljoen Belgische burgers. Die moeten

Na grondig onderzoek bleken twee van deze

ties uit van de corporate responsibility-aanpak

uiteraard feilloos beschermd worden. Daarom

klachten ongegrond. Bij een van de drie andere

en het milieubeleid van hun onderaannemers.

volgden al onze medewerkers een opleiding in

gevallen lag een coderingsfout bij het versturen

Sodexo treedt wereldwijd op als onderaannemer

het beschermen van persoonsgegevens. Het is

van een offerte naar een prospect (die dezelfde

voor heel wat grote bedrijven. Dit jaar ontvingen

een continue opdracht om onze medewerkers

naam had als een voormalige klant) aan de basis

we de zilveren medaille van het CSR-platform

blijvend te sensibiliseren en opleiden in deze

van de klacht. Er was een euvel bij de acceptatie

Ecovadis. Die beloonde het duurzaamheidsbeleid

materie. Sodexo leeft de GDPR-regels ten volle

van cookies op websites gewijd aan dienstenche-

van ons bedrijf. We behoren daarmee tot de 26%

na én anticipeert maximaal om privacyklachten

ques. En tenslotte trad er een probleem op waar-

best beoordeelde ondernemingen van deze certi-

– die kunnen ontstaan in het kader van onze

bij gebruikers in onze database werden bijgehou-

ficeringsinstelling.

activiteiten – te vermijden.

den, hoewel zij reeds uit dienst waren gegaan bij
hun werkgever. Deze ontvankelijke klachten werden opgevolgd om tot een oplossing te komen,
maar werden bovendien ook gebruikt om onze
processen aan te passen, zodat we vergelijkbare
klachten in de toekomst kunnen vermijden.
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Concordantietabel

GRI Set

Category

Norm

Description

Page

101 : Foundation 2016
102 : General Disclosures 2016

Organizational Profile

Strategy

Ethics and Integrity

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

102-1

Name of the organization

54

102-2

Activities, brands, products and services

102-3

Location of headquarters

54

102-4

Location of operations

54

102-5

Ownership and legal form

54

102-6

Markets served

102-7

Scale of the organization

102-8

Information on employees and other workers

102-9

Supply chain

54

102-13

Membership of associations

54

102-14

Statement from senior decision-maker

102-15

Key impacts, risks and opportunities

13 - 17

102-16

Values, principles, standards and norms of behavior

13 - 17

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

11-13 ; 55

3 ; 11 - 13 ; 54
11 - 13
4 ; 32

6-7

48
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Category

Norm

Description

Page

102-18

Governance structure

102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental
and social topics

9

102-40

List of stakeholder groups

9

102-42

Identifying and selecting stakeholders

9

102-43

Approach to stakeholder engagement

9

102-44

Key topics and concerns raised

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

54

102-46

Defining report content and topic boundaries

54

102-47

List of material topics

10

102-53

Contact point for questions regarding the report

54

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI standards

54

102-55

GRI content index

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The Management approach and its components

14-15

103-3

Evaluation of the management approach

14-15

204 : Procurement Practices 2016

204-1

Proportion of spending on local suppliers

36

205 : Anti-corruption 2016

205-2

Communication and training about anti-corruption policies
and procedures

102 : General Disclosures 2016

Governance

Stakeholder engagement

Reporting practice

103 : Management Approach 2016

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

14-15

9-10 ; 16

50-53
18 ; 24 ; 33 ; 40 ; 46

47 - 48
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305 : Emissions 2016

401 : Employment 2016

403 : Occupational Health and Safety 2018

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0
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Norm

Description

Page

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

41 - 42

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

41 - 42

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

41 - 42

305-4

GHG emissions intensity

41 - 42

305-5

Reduction of GHG emissions

41 - 42

401-1

New employee hires and employee turnover

32

401-2

Benefits provided to full-time employees that are not provided
to temporary or part-time employees

28

403-1

Occupational health and safety management system

26

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation

26

403-3

Occupational health services

26

403-4

Worker participation, consultation and communication on
occupational health and safety

26

403-5

Worker training on occupational health and safety

26

403-6

Promotion of worker health

26

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships

26

403-8

Workers covered by an occupational health and safety
management system

26

403-10

Work-related ill health

32
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GRI Set
404 : Training and Education 2016

405 : Diversity and Equal Opportunity 2016
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Norm

Description

Page

404-1

Average hours of training per year per employee

32

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

32

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and
career development reviews

32

405-1

Diversity of governance bodies and employees

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

4 ; 5 ; 25
25 ; 29
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Over dit rapport
Periode van het rapport
Dit in januari 2021 gepubliceerde rapport dekt de periode
van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020.
Frequentie van het rapport
Jaarlijkse frequentie, eerste editie.
Activiteiten
Dit rapport heeft betrekking op de activiteiten van Sodexo
Benefits & Rewards in België, die uitsluitend in de hoofdzetel
van Elsene worden beheerd. De productiecentra en de meeste
callcenters worden uitbesteed in België. Eén callcenter is
uitbesteed in Bulgarije.
De Benefits & Rewards activiteiten omvatten :
Gesubsidieerde producten
Dienstencheques, kmo-portefeuille, chèques-formation,
chèques-entreprises, Ticket S
Niet-gesubsidieerde producten
Lunch Pass, Eco Pass, Cadeau Pass, Sport & Culture Pass,
Book Pass
Bedrijfsnaam
Sodexo Pass Belgium N.V.

C O R P O R AT E R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 0

Structuur en juridische vorm
De naamloze vennootschap Sodexo Pass Belgium, met
hoofdzetel te Pleinlaan 15 in 1050 Elsene, behoort tot de
Sodexo Groep, met hoofdzetel te 255 Quai de la Bataille de
Stalingrad in 92130 Issy-les-Moulineaux in Frankrijk.
Op 31 augustus 2019 is de Sodexo Groep, leader in diensten
voor levenskwaliteit, aanwezig 67 landen, stelt hij wereldwijd 470.000 personen te werk voor een geconsolideerde
omzet van 22 miljard euro. Sodexo is op de eerste plaats
geklasseerd in zijn sector in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) en het 2019 SAM Sustainability Yearbook.
Toeleveringsketen en onderaanneming
Sodexo Pass Belgium besteedt een deel van het beheer van
zijn activiteiten uit aan de volgende ondernemingen:
• Joos Print: productie van de basischeque in Turnhout
(België)
• Joos Hybrid (via Canon): productie van papieren cheques
in Leuven (België)
• Input4You (via Canon): verwerking van papieren cheques
in Anderlecht (België)
• Zetes: productiecentrum van de Sodexo Card in Ruisbroek
(België)

• Atos/Worldline: Activatie en deactivatie van terminals,
verwerking van de transacties met elektronische cheques in
Evere (België)
• SD Security: transport van papieren cheques in Ruisbroek
(België)
• Ebos (Yource Groep): voornaamste callcenter in
Moeskroen (België)
• Euroccor (Yource Groep): callcenter ter versterking in Sofia
(Bulgarije)
Lidmaatschappen
Sodexo Pass Belgium is lid van de Voucher Issuers Association (VIA), en houdt zich aan Project 303030 (BECI) en aan de
Women’s Empowerment Principles (WEP's) van de Verenigde
Naties.
Conformiteit GRI
De inhoud en de principes van dit rapport zijn geïnspireerd
door het Global Reporting Initiative (GRI).
Contactpersoon
Grégory Renders, Corporate Responsibility Manager:
greg.renders@sodexo.com, + 32 (0)495/21.28.73.
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