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Dit is onze communicatie over de 
vorderingen inzake de implementatie 
van de beginselen van het Global 
Compact van de Verenigde Naties.

Wij stellen uw opmerkingen over 
de inhoud ervan bijzonder op prijs.WIJ STEUNEN

HET MONDIAAL PACT
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 Ons beroep is nobel 
en krijgt zijn volledige  

betekenis nu het  
noodzakelijk is mee te  
werken aan een meer  

duurzame en veilige wereld 
voor iedereen.
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Sinds het begin van de epidemie hebben we in alle landen 
waar we aanwezig zijn de autoriteiten ondersteund om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben de 
nodige maatregelen genomen om de continuïteit van 
onze dienstverlening te verzekeren, en onze dienstverle-
ning soms te versterken als dit nodig was. Waar nodig 
hebben we onze werkwijze flexibel en op een verantwoor-
delijke wijze kunnen aanpassen, waarbij de veiligheid en 
gezondheid van iedereen voorop stond. Het was onze 
prioriteit om al onze klanten, medewerkers en partners in 
deze moeilijke periode te steunen.

Ik wil iedereen die op zijn post is gebleven en dagelijks 
gemobiliseerd was hartelijk bedanken. Deze ongekende 
crisis heeft ook het nut en de verdiensten van ons beroep 
aangetoond. Onze inzet voor iedereen, individueel en col-
lectief, heeft het mogelijk gemaakt om essentiële econo-
mische activiteiten in de landen waarin we werken in 
stand te houden.

In de loop van 2020 hebben we in de zeer specifieke eco-
nomische omstandigheden ook een modern bestuursmo-
del kunnen opzetten, in overeenstemming met onze 
groei-ambities. Dit is een nieuwe fundamentele etappe in 
de geschiedenis van ons bedrijf, die ons in staat zal stellen 
zowel in Frankrijk als internationaal de verwachte groei te 
realiseren.

In deze context van een ongekende internationale crisis 
en ingrijpende veranderingen voor onze groep, heb ik 
vandaag de eer om te bevestigen dat de groep de tien 

principes van de Global Compact van de Verenigde Naties 
onderschrijft, betreffende het respect van mensenrech-
ten, milieubescherming en de strijd tegen corruptie.

De groep zet zich meer dan ooit in om de activiteiten uit 
te voeren met een strategie waarin sociale en milieu-as-
pecten zijn opgenomen, en die met respect, ethiek en 
integriteit om wil gaan met alle belanghebbenden.

Geïnspireerd door de ISO 26000-richtlijnen en de Global 
Compact-principes van de Verenigde Naties, presenteert 
deze derde editie van het rapport Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen, de verplichtingen, dagelijkse 
praktijken en doelstellingen van de Seris Group. Het rap-
porteert over de activiteiten en resultaten van de groep in 
Europa voor het boekjaar 2020, om de dialoog met al zijn 
belanghebbenden te versterken, in een duidelijk proces 
van transparantie en vooruitgang.

Samen met onze klanten en onze medewerkers zetten 
we ons meer dan ooit in voor een betere toekomst door 
verantwoorde en innovatieve veiligheids- en beveiligings-
oplossingen te bieden, in overeenstemming met onze 
gemeenschappelijke waarden.

We zijn ervan overtuigd dat we een cruciale rol te spelen 
hebben in de samenleving. Ons beroep is nobel en krijgt 
zijn volledige betekenis nu het noodzakelijk is mee te 
werken aan een meer duurzame en veilige wereld voor 
iedereen.

Laten we meer dan ooit verenigd en solidair blijven. De 
energie van iedereen is nodig.

Guy TEMPEREAU, 
Voorzitter van de Raad voor Bestuur en Coördinatie en 

oprichter van de Seris Group.

Het jaar 2020, gekenmerkt door de 
COVID-19-pandemie, was een jaar 
van mobilisatie en verandering  
voor deSeris  Group
en ook voor de belanghebbenden.

"
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MENSENRECHTEN
1.  Bedrijven worden aangemoedigd om de internati-

onale wetgeving op het gebied van mensenrech-
ten te bevorderen en te respecteren;

2.  Bedrijven worden aangemoedigd om ervoor te 
zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan schen-
dingen van mensenrechten.

INTERNATIONALE NORMEN OP HET 
GEBIED VAN ARBEID
3.  Bedrijven worden aangemoedigd de vrijheid van 

vereniging te respecteren en het recht op 
collectieve onderhandelingen te erkennen;

4.  Bedrijven worden aangemoedigd om bij te dragen 
aan de uitbanning van alle vormen van dwangar-
beid of verplichte arbeid;

5.  Bedrijven worden aangemoedigd om bij te dragen 
aan de effectieve afschaffing van kinderarbeid;

6.  Bedrijven worden aangemoedigd om bij te dragen 
aan de uitbanning van alle vormen van discrimi-
natie in wat werk en beroepen betreft.

MILIEU
7.  Bedrijven worden aangemoedigd om de 

voorzorgsbenadering bij milieukwesties toe te 
passen;

8.  Bedrijven worden aangemoedigd om initiatie-
ven te nemen om een grotere verantwoorde-
lijkheid voor het milieu te bevorderen;

9.  Bedrijven worden aangemoedigd om de 
ontwikkeling en verspreiding van 
milieuvriendelijke technologieën te bevorderen.

STRIJD TEGEN CORRUPTIE
10.  Bedrijven worden aangemoedigd om op te 

treden tegen corruptie in alle vormen, 
inclusief afpersing en omkoping.

PRINCIPES
VAN GLOBAL  

COMPACT

De 

GLOBAL COMPACT

10
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DOELEN VOOR
DUURZAMEONTWIKKELING

De 

GEEN 
HONGER

GEEN 
ARMOEDE

GENDERGE-
LIJKHEID

KWALITEITS-
ONDERWIJS

EERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE 
GROEI

BETAALBARE EN 
DUURZAME ENERGIE

DUURZAME STEDEN 
EN GEMEENSCHAPPEN

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

LEVEN IN HET 
WATER

KLIMAATACTIE

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN 
TE BEREIKEN

VREDE, JUSTITIE EN 
STERKE PUBLIEKE 
DIENSTEN

GOEDE 
GEZONDHEID 
EN WELZIJN

SCHOON WATER 
EN SANITAIR

INDUSTRIE, 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE 
EN PRODUCTIE

LEVEN OP HET 
LAND
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Een Franse groep met een 
internationale dimensie 

Het bedrijf
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Franse 
Internationale marktleider  
van globale professionele 
veiligheids- en 
beveiligingsoplossingen.

Internationale expert 
in veiligheids- en 
beveiligingsoplossingen 
voor professionals
De Seris Group, meer dan 60 jaar geleden opgericht in Frankrijk, heeft zich gediversifi-
eerd en ontwikkeld om een Franse marktleider te worden in globale professionele 
veiligheids- en beveiligingsoplossingen die internationaal worden aangeboden. Onder-
steund door een stabiel familiaal aandeelhouderschap, is de groep in staat geweest 
om het doel van een gecontroleerde groei te realiseren, die in dienst staat van de 
klanten en de veranderingen van de missies.

De klantexpertise staat 
centraal in onze strategie 
De complementariteit van de activiteiten, gebaseerd op een cultuur van continue ver-
betering en innovatie, maakt dat de Seris Group vandaag een referentie is op het 
vakgebied.

Naast de oplossingen die Seris biedt, wil het een partner zijn die nauw bij zijn klanten 
is betrokken. In elk van de landen waar de Groep aanwezig is, hebben onze experts 
een grondige kennis van hun sectoren, een volledig begrip van de uitdagingen van hun 
activiteiten en ze weten hoe ze kunnen anticiperen op de trends op hun markten. Ze 
streven ernaar om de strategie en beveiligingssystemen te ondersteunen met hoge 
kwaliteitstandaarden en een groot reactievermogen.
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Verandering, 
wendbaarheid en 
verantwoordelijkheid 
De Seris Group is vastbesloten om te reageren op de huidige verande-
ringen in de sector en te anticiperen op komende ontwikkelingen en 
heeft al sinds enkele maanden een grondige verandering in gang ge-
zet. Deze verandering die noodzakelijk en stimulerend is, wordt vooral 
mogelijk door de juiste instelling, gedragslijn en visie die zich vertaalt 
in een permanente zoektocht naar wendbaarheid, synergieën en een 
constante inzet om klanten en partners kwaliteit te leveren.

Een project met een 
duidelijke toekomst, 
gedreven door 
familiale 
aandeelhouders 
De Seris Group, die voor 100% eigendom is van de familie TEMPEREAU, 
onderscheidt zich door een sterke ondernemersgeest en duidelij-
ke menselijke waarden. Sinds het ontstaan heeft de Seris Group 
oplossingen aangedragen voor de groeiende behoefte aan onder-
steuning van bedrijven en overheden op het gebied van veiligheid 
en beveiliging. Vandaag de dag is de particuliere beveiliging een 
referentie en een essentiële en erkende speler naast de openbare 
veiligheidsdiensten. Gedreven door de wens om op lange termijn 
deel uit te maken van de grote wereldwijde veiligheidsbedrijven, 
voeren Guy TEMPEREAU en zijn kinderen samen een beleid van 
progressieve en gecontroleerde groei. Hiervoor rekenen ze op ge-
motiveerde, betrokken en professionele teams in alle landen waar 
de Groep aanwezig is.

Sterke 
waarden 

Gemotiveerde, 
verantwoordelijke en 
betrokken 
medewerkers 
Vanaf het begin is het succes van Seris gebaseerd op de dagelijkse 
inzet van zijn medewerkers, die elke dag werken om de oorspronke-
lijke ambitie van de Groep te vervullen: de wereld veiliger maken door 
mensen en eigendommen te beschermen.

Ze zijn allemaal ambassadeurs van de Groep en ze zetten zich meer 
dan ooit in om samen met de klanten de veiligheid van iedereen te 
garanderen.

Van links naar rechts: Guy TEMPEREAU, 
Celine TEMPEREAU-SAUVAGE, Sébastien TEMPEREAU 
en Audrey PROU.
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De Seris Group biedt via de verschillende dochteronder-
nemingen, bedrijven en internationale organisaties we-
reldwijde expertise op het gebied van risicobeheer en 
veiligheids- en beveiligingsoplossingen. Het ongeëven-
aarde spectrum van onze technische expertise stelt ons 
in staat om alle aspecten van de beveiliging te beheersen 
en onze klanten een globale beveiligingsoplossing te bie-
den.

Met tientallen jaren ervaring op het gebied van beveili-
ging, heeft Seris een compleet aanbod van diensten ont-
wikkeld om zo goed mogelijk aan de uiteenlopende ver-
wachtingen van zijn klanten te voldoen: menselijke 

bewaking, mobiele beveiliging, elektronische beveiliging, 
bewaking op afstand, training, en niet te vergeten bevei-
ligingsaudits en advies en geautomatiseerde gege-
vensopslag.

In elk land hebben we verschillende bedrijven die experts 
zijn op hun werkgebied, wat ons in staat stelt om gecom-
bineerde oplossingen aan te bieden, ons aan te passen 
aan de behoeften van onze klanten en hen zo de beste 
diensten te bieden, gebaseerd op zowel de medewerkers 
als technologieën.

Seris levert diensten die op maat zijn gemaakt voor elke 
klant, waarbij indien nodig beroep wordt gedaan op  
verschillende complementaire expertisegebieden. Zo 
profiteren onze klanten van de beste oplossing, tegen de 
juiste prijs, voor een optimale kwaliteit van de dienstver-
lening.

EEN UNIEK 

geïntegreerd aanbod 
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Menselijke bewaking
Onze teams zetten menselijke en technische 
middelen in voor de bewaking van goederen 
en mensen.

Technologie
We ondersteunen onze klanten bij het ont-
werpen van beveiligingsprojecten op basis 
van op de markt verkrijgbare technologieën: 
toegangscontrole, inbraakdetectie, videobe-
waking, omgevingsbeveiliging.

Videobewaking
Onze teams in onze bewakingscentra op af-
stand zorgen 24 uur per dag voor een opti-
male beveiliging en garanderen een snelle 
reactie. 

Mobiele beveiliging
Wij ondersteunen onze klanten bij het opzet-
ten van mobiele beveiligingsdiensten om hun 
infrastructuur, hun eigendommen en hun 
medewerkers te beveiligen.

Beveiliging met 
honden
Om uw medewerkers, uw eigendommen en 
uw infrastructuur te beveiligen, leveren we 
hondenteams.

Veiligheidstechniek
Onze teams ondersteunen u vanaf de audit of 
veiligheidsbeoordeling tot de implementatie 
van operationele middelen om een optimaal 
veiligheidsniveau te verzekeren met betrek-
king tot de geïdentificeerde risico's voor uw 
bedrijf en de omgeving.

Trainingen 
Onze trainingen voldoen aan de eisen van de 
wetgeving en de behoefte aan trainingen op 
het gebied van veiligheid en beveiliging. Ze 
bieden advies en expertise bij het opzetten 
van trainingssessies die zijn aangepast aan de 
verschillende soorten klanten.

EEN UNIEK 

geïntegreerd aanbod 
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Diensten
Seris levert eenmalige of dagelijkse receptie-
diensten, al dan niet in verband met veilig-
heids- en beveiligingstaken. 

Luchthavenbeveiliging
Alleen in Frankrijk leveren onze teams spe-
cifieke oplossingen voor de veiligheid en be-
veiliging in de luchthavensector.

Logistiek
Alleen in België bewaken de professionals 
van Seris Logistics dagelijks waardevolle ver-
zendingen en veiligheid worden gecombi-
neerd in één logistieke stroom van hoog ni-
veau. 

Schoonmaak
Alleen in Polen bieden onze teams professio-
nele en uitgebreide schoonmaakdiensten. Ze 
zijn innoverend door met robots en autono-
me machines te werken bij schoonmaakta-
ken, en dat met het grootste respect voor 
het milieu. 
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Onze methode voor continue verbetering
Vanaf het begin is de prioriteit van Seris gericht op de te-
vredenheid en de loyaliteit van klanten door kwaliteits-
volle diensten te leveren. De huidige veiligheidsscontext 
en de ontwikkeling van beveiligingsactiviteiten vragen 
om een permanente aanpassing van onze organisaties. 

Seris heeft een kwaliteitsmanagement dat het bedrijf in 
staat stelt om de diensten en organisatie te consolideren 
en continu te verbeteren om effectief te voldoen aan de 
verwachtingen van de belanghebbenden. 

Gemotiveerd door de wens om de prestaties te verbete-
ren, streeft Seris ernaar alle belanghebbenden (mede-
werkers, klanten, leveranciers) bij dit proces te betrek-
ken, dat deel uitmaakt van de strategie en cultuur van het 
bedrijf. Deze dynamiek biedt een kader voor het functio-
neren, voor de directie en het management, dat de effici-
entie en het concurrentievermogen van het bedrijf garan-
deert, en bevestigt zo de betrokkenheid bij klanten en 
medewerkers.

Onze
 certificeringen 

en erkenningen 

IN FRANKRIJK

•  ISO 9001: 2015 - Algemene Directie, Seris 
Security, Seris Airport, Seris Monitoring 
(Videobewaking), Seris Academy 

•  MASE - UIC: 2014(Handleiding voor 
verbetering van de veiligheid van bedrijven) - 
Betrokken instanties

•  CEFRI (Frans Bedrijfscomité voor de opleiding 
en monitoring van personeel dat met 
ioniserende straling werkt)

•  ECOVADIS: Zilveren Medaille (Evaluatie van 
het managementsysteem bij Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen )

•  APSAD P3(Plenaire Vereniging van schadever-
zekeringsmaatschappijen) - Seris Monitoring

IN LUXEMBURG

•  Label gemaakt in Luxemburg

IN BELGIË

•  ISO 9001:2015 - Seris Academy, Seris 
Monitoring, Seris Security, Seris Technology

•  ISO 14001:2015 - Seris Technology

•  VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) - Seris 
Technology

IN NEDERLAND

•  ISO 9001:2015

•  ISO 14001:2015

•  ISO 45001:2018

•  VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) 

•  Keurmerk Beveiliging (keurmerk van de 
Nederlandse Veiligheidsbranche) 

IN POLEN 

•  ISO 9001:2015 - Seris Konsalnet Cleaning, 
Seris Konsalnet Holding, Seris Konsalnet 
Ochrona, Seris Konsalnet Security, Seris Laam 

•  ISO 14001:2015  - Seris Konsalnet Cleaning, 
Seris Konsalnet Security 

•  ISO 22301:2012 - Seris Konsalnet Holding, 
Seris Konsalnet Ochrona, Seris Konsalnet 
Security 

•  ISO 26000:2012
Seris Konsalnet Holding 

•  ISO 27001:2017 - Seris Konsalnet Holding, 
Seris Konsalnet Ochrona, Seris Konsalnet 
Security 

•  ISO 37001:2016
Seris Konsalnet Holding 

•  ISO 45001:2018
Seris Konsalnet Cleaning 

•  AQAP 2110:2016  - Seris Konsalnet Ochrona, 
Seris Konsalnet Security, Seris Laam 

•  PN-N 18001:2004
Seris Konsalnet Security

•  OHSAS 18001:2007
Seris Konsalnet Security
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OP INTERNATIONAAL NIVEAU
•  Lid van de International League of 

Surveillance Societies 

OP EUROPEES NIVEAU
•  Lid van CoESS - Europese Confederatie 

van Veiligheidsdiensten 

IN FRANKRIJK
•  Lid van de GES- Groep van beveiligingsbe-

drijven 

•  Lid van de SESA - Unie van luchthavenbe-
veiligingsbedrijven

•  FPS - Vereniging van opleidingsorganisaties in 
veiligheid en beveiliging voor de Seris Academy 

•  GPMSE - Professionele unie van elektroni-
sche beveiligingsberoepen voor videobewa-
kingsactiviteiten

IN BELGIË

•  Lid van de APEG - Beroepsvereniging van 
beveiligingsbedrijven 

IN NEDERLAND
•  Lid Nederlandse Veiligheidsbranche

IN LUXEMBURG 
•  MLQE - Luxemburgse vereniging voor 

kwaliteit en uitmuntendheid

•  FEDIL - Multisectorale Ondernemersfederatie 

IN POLEN
Gerelateerd aan de beveiligingssector: 

•  Polski Związek Pracodawców Ochrona 
- Poolse vereniging van werkgevers in de 
beveiligingssector

•  Polska Izba Ochrony - Poolse Kamer van 
Bescherming

Gerelateerd aan de schoonmaaksector: 

•  Polska Izba Gospodarcza Czystości 
Poolse Economische Kamer van Schoon-
maakbedrijven

•  Związek Pracodawców Branżowych 
PSC Vereniging van Commerciële Werkge-
vers PSC  

Seris is actief betrokken bij organisaties en ver-
enigingen in de sector om mee te werken aan de 
professionalisering, verbetering en ontwikkeling 
van de particuliere beveiligingsberoepen.

IN POLEN 

•  ISO 9001:2015 - Seris Konsalnet Cleaning, 
Seris Konsalnet Holding, Seris Konsalnet 
Ochrona, Seris Konsalnet Security, Seris Laam 

•  ISO 14001:2015  - Seris Konsalnet Cleaning, 
Seris Konsalnet Security 

•  ISO 22301:2012 - Seris Konsalnet Holding, 
Seris Konsalnet Ochrona, Seris Konsalnet 
Security 

•  ISO 26000:2012
Seris Konsalnet Holding 

•  ISO 27001:2017 - Seris Konsalnet Holding, 
Seris Konsalnet Ochrona, Seris Konsalnet 
Security 

•  ISO 37001:2016
Seris Konsalnet Holding 

•  ISO 45001:2018
Seris Konsalnet Cleaning 

•  AQAP 2110:2016  - Seris Konsalnet Ochrona, 
Seris Konsalnet Security, Seris Laam 

•  PN-N 18001:2004
Seris Konsalnet Security

•  OHSAS 18001:2007
Seris Konsalnet Security

Onze 
verplichtingen 

voor het beroep
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Verplichtingen en economische 
prestaties met elkaar verzoenen
Binnen onze Groep zijn we ons ervan bewust 
dat het combineren van onze verplichtingen 
en onze economische prestaties een bron 
van kansen is en een noodzaak om onze 
prestaties duurzaam te maken. 

Om onze verplichting voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te garanderen, 
heeft Seris 18 fundamentele punten geïden-
tificeerd met betrekking tot de activiteiten 
van de Groep. Ze hebben betrekking op de 
drie belangrijkste domeinen van de duurza-
me ontwikkeling. 

Ze gelden in alle landen waar de Groep aan-
wezig is, en vormen de komende jaren de 
roadmap voor het maatschappelijk verant-
woord ondernemen van het bedrijf. Om elk 
van deze uitdagingen aan te gaan, gaan de 
dochterondernemingen van de Groep ver-
plichtingen aan en stellen ze doelen. Deze 
aanpak maakt het mogelijk om maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen centraal te 
stellen in onze strategie en de voortgang er-
van te meten.

Onze
aanpak voor

maatschappelijk  
verantwoord  

ondernemen 

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

 in de kern  
van onze strategie  

opnemen
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Milieu
Onze impact op het milieu 

verminderen 

Ons afval recycleren en meedoen aan 
de terugwinning van onze materialen 

Deelnemen aan de juiste toepassing 
van het milieubeleid bij onze klanten 

in hun bedrijven 

De bewustwording van 
milieuvriendelijke acties vergroten en 

interne initiatieven aanmoedigen 

Integreren van milieucriteria in onze 
relaties met leveranciers en partners 

Investeren om onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen 

Sociaal / 
Maatschappelijk

Ons menselijk kapitaal versterken en 
de professionele ontwikkeling van 

onze medewerkers bevorderen 

Handelen naar sociaal verantwoorde 
werkvoorziening 

Bevorderen van veiligheid en 
gezondheid op het werk 

Zorgen voor het respect voor het 
welzijn op het werk en voor een 

evenwicht tussen privé- en 
beroepsleven 

De diversiteit bij medewerkers 
promoten 

Zorgen voor een constructieve dialoog 
met de sociale partners

Economisch
De duurzaamheid van ons bedrijf 

garanderen 

Onze nationale en internationale 
aanwezigheid versterken 

De continue verbetering centraal 
stellen in onze strategie en 

werkwijzen 

Duurzame relaties met klanten 
ontwikkelen en de innovatie 

stimuleren 

Investeren in het lokale economische 
weefsel 

Onze zakelijke praktijk en onze 
inkoopprocessen verantwoordelijker 

maken
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De 
belangrijke 
momenten 
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“

Een nieuw
bestuur 
nieuwe
ambities

Om de duurzame en winstgevende groei op internati-
onale schaal voort te zetten, heeft de familie  
TEMPEREAU in 2020 de keuze gemaakt om de Seris 
Group die is opgericht in 1958 in Saint-Nazaire, en is 
gespecialiseerd in particuliere beveiliging, te herstruc-
tureren.

In de loop van het jaar 2020 hebben we in de 
zeer specifieke economische omstandigheden ook een mo-
dern bestuursmodel kunnen opzetten, in overeenstemming 
met onze groei-ambities. De laatste aanwervingen die eind vorig jaar en begin 

2021 zijn gedaan, geven ons het evenwicht en de complementariteit die nodig zijn om 
efficiënt verder te werken. Ik ben verheugd dat de Raad voor Bestuur en Coördinatie 
kan rekenen op een Uitvoerend Comité om samen de toekomstige projecten voor de 
groei van het bedrijf uit te voeren, zowel in Frankrijk als internationaal ”

Guy Tempereau, 
Voorzitter van de Raad voor Bestuur en Coördinatie en oprichter van de Seris Group.

Vanuit juridisch oogpunt is er een familieraad, Gen.Tem genaamd, die speciaal is opge-
richt om de duurzaamheid en onafhankelijkheid van de Seris Group te waarborgen. Hij 
wordt beheerd door de oprichter Guy TEMPERAU die hem voorzit, en zijn drie kinderen. 
Deze familieholding is nu aandeelhouder van de Seris Group.

Tegelijkertijd doet de oprichter van Seris een stap terug uit de operationele leiding van 
de Groep om zich volledig aan zijn familieraad te wijden. Het bestuur van Seris draait 
nu om twee nieuw opgerichte organen:

- de Raad voor Bestuur en Coördinatie
- Het Directiecomité
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De Raad voor Bestuur en Coördinatie
Deze raad bepaalt de strategische oriëntaties en het algemeen beleid van de Groep, hij benoemt het Directiecomité. Deze raad, voorgezeten 
door Guy TEMPEREAU, bestaat uit zes andere leden:
- zijn drie kinderen, die de familiale aandeelhouder vertegenwoordigen:
Céline TEMPEREAU-SAUVAGE
Audrey PROU
Sébastien TEMPEREAU

- managers buiten de familie wiens achtergrond en ervaring in 
toonaangevende bedrijven op Europese en wereldwijde schaal worden 
erkend:
Dominique BAMAS
Bruno CATHELINAIS
Antoine MASSIET du BIEST

Het Directiecomité
De rol van het Directiecomité is om het gedefinieerde beleid te implementeren en om alle activiteiten van de Seris Group vanuit een ope-
rationeel standpunt aan te sturen. Het rapporteert aan de Raad voor Bestuur en Coördinatie

De directiecomité bestaat nu uit vijf leden:
Cédric PERIER
Uitvoerend Voorzitter Seris Frankrijk
Tomasz WOJAK, 
Uitvoerend Voorzitter Seris Konsalnet Polen

Christophe SEGAERT, 
Uitvoerend Voorzitter Seris Benelux
Daniel MURCIANO, 
Administratief en Financieel Directeur van de Groep
Sophie LECLERC, 
Directeur Juridische Zaken en Wettelijke Naleving van de Groep

Van links naar rechts: Bruno CATHELINAIS, Sébastien TEMPEREAU, 
Audrey PROU, Guy TEMPEREAU, Céline TEMPEREAU-SAUVAGE, 
Antoine MASSIET du BIEST en Dominique BAMAS.
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“

“

“

De voorbije maanden heb ik Seris leren kennen als een bedrijf met een zeer 
menselijke kant en met een professionele, geëngageerde ingesteldheid. Een bedrijf dat 
bovendien over een zeer compleet dienstenaanbod beschikt en waar vaardigheden en 
innovatie centraal staan. Wij ontwikkelen technologische oplossingen die in de toekomst 

voor ons allen van groot belang zullen zijn.

Dit brengt mij bij onze ambitie tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. We zijn ons 
bewust van ons maatschappelijk belang, en engageren ons dan ook om als organisatie bij te 
dragen tot een veiliger wereld. We leven nu eenmaal in een veranderende maatschappij en staan 

voor enkele grote uitdagingen. De bereidheid van de SERIS medewerkers om 
deze samen aan te gaan geeft mij vertrouwen in de toekomst. 

Dankzij de motivatie, inzet en bijdrage van alle medewerkers van Seris kunnen we 
ons plan en onze ambities waarmaken, daar ben ik van overtuigd. “

Christophe SEGAERT Uitvoerend Voorzitter Seris Benelux

2020 is een bijzonder jaar geweest voor velen 
van ons en ook voor Seris Frankrijk. De covid-crisis heeft de ma-
nier waarop we werken veranderd, evenals de behoeften en ver-
wachtingen van onze klanten, waaraan onze teams zich vrijwel onmiddellijk hebben 

aangepast.

De digitalisering, het versnellen van de ontwikkeling van diensten die gebruik maken van 
nieuwe technologieën zijn nu concrete perspectieven geworden. Onze belangrijkste priori-
teit blijft de tevredenheid van onze klanten en de kwaliteit van de service die we ze bieden. 
Er is al een sterke en positieve dynamiek aan de gang om een gunstige context voor onze 
activiteiten te organiseren, terwijl de ontwikkeling van de beroepen op het gebied van 
veiligheid en beveiliging wordt geïntegreerd.”

Cédric PERIER Uitvoerend Voorzitter Seris Frankrijk

Het is onze ambitie om de positie van Seris Konsalnet als marktleider in moderne 
beveiligingsoplossingen in Polen te versterken en te bestendigen. We beïnvloeden verande-
ringen in de perceptie op de Poolse markt van beveiliging en veiligheid. We zijn innovatief, 
volgen wereldwijde technologische trends en implementeren moderne oplossingen die tech-

nologie en mensen samenbrengen. We optimaliseren en bepalen de nieuwe standaarden op het ge-
bied van beveiliging. We bouwen voortdurend aan het beste team in onze branche in Polen en ondersteunen 
en creëren talenten binnen ons team. Wij zorgen voor de veiligheid, de ontwikkeling van vaardigheden en de 
tevredenheid van onze medewerkers en klanten. We hechten veel belang aan duurzame ontwikkeling en be-
heren onze activiteiten met het grootste respect voor het milieu. We werken er aan mee om de wereld veiliger 
te maken

Tomasz WOJAK, Uitvoerend Voorzitter Seris Konsalnet (Polen)

vooruitzichten & ambities

Een zeer uitgebreid dienstenpakket, waarbij vakmanschap en 
innovatie centraal staan.

Een sterke en positieve dynamiek is in gang gezet 

Moderne oplossingen, op het kruispunt van de mens en nieuwe technologieën
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Allemaal 
gemobiliseerd!
Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-crisis. Om deze onge-
kende situatie het hoofd te bieden, zijn de medewerkers van Seris in 
alle landen meer dan ooit gemobiliseerd om de veiligheid van locaties 
en de bescherming van mensen te waarborgen. Binnen onze verschil-
lende organisaties zijn plannen voor de bedrijfscontinuïteit opgesteld 
en onze medewerkers zijn voortdurend gemobiliseerd om onze werk-
wijzen aan te passen zodra dit nodig is.
Onze missie is in deze specifieke context meer dan ooit cruciaal.
Hartelijk dank aan al onze medewerkers voor hun opmerkelijke inzet 
en mobilisatie, zowel op het werkterrein, als op kantoor, om het be-
houd van de productie en toelevering van voedsel, gezondheidszorg 
en economische activiteiten in alle landen waar we aanwezig zijn te 
garanderen.
In deze complexe tijden is solidariteit essentieel en de mobilisatie van 
iedereen is nodig om samen uit deze crisis te komen. 

COVID-19:  
mobilisatie, aanpassing en 

innovatie in het licht van 
een ongekende crisis

Focus op  

covid 
19 
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De COVID-19 crisis:  
Een versneller van veranderingen
De periode die we hebben meegemaakt sinds het begin van 
2020, gekenmerkt door het Coronavirus, heeft in veel organisa-
ties en bedrijven het gebruik van digitale middelen versneld, en 
ook voor alle burgers die nieuwe gewoonten en verwachtingen 
op het digitale gebied hebben ontwikkeld.
De Seris Group is geen uitzondering op deze trend. We wilden al 
bepaalde digitale projecten binnen de Groep uitvoeren, maar 
het is duidelijk dat de periode die 
we net hebben doorgemaakt, de 
implementatie van deze verande-
ringen heeft versneld.
De covid-crisis heeft de manier 
waarop we samenwerken veran-
derd. Zo hebben we bijvoorbeeld, 
zoals in veel andere bedrijven, wat 
bepaalde functies betreft, de voor-
keur gegeven aan telewerken. We 
hebben ons in alle landen waar we aanwezig zijn moeten aan-
passen en de materialen en oplossingen vinden en/of ontwik-
kelen om onze medewerkers in staat te stellen in nauw contact 
te blijven en op afstand samen te werken. Tijdens de strenge 
lock-downs zijn digitale middelen de enige manier om samen te 
werken. Om de nodige continuïteit van onze activiteiten te ver-
zekeren, gingen we dus de uitdaging aan om massaal te gaan 
telewerken.
Afgezien van dit fenomeen, was de pandemie een kans voor ons 
bedrijf om in slechts enkele dagen en weken volledig nieuwe 

operationele en organisatorische methoden 
uit te vinden. De crisis heeft ons gedwongen 
om homogener, georganiseerder en efficiënter te worden. Het 
delen van documentatie, nieuwe archiveringsmethoden, de 
kwaliteit en het gemak van informatie-uitwisseling, intern tus-
sen alle medewerkers van de Groep, maar ook extern met al 
onze belanghebbenden (klanten, leveranciers, partners, contro-

leurs, overheidsinstanties, 
enz.) zijn de absolute prio-
riteit geworden en de in-
formatiebeveiliging is een 
essentieel punt van waak-
zaamheid voor de Groep.
De realisaties op het ge-
bied van technologische 
investeringen, het open 
staan voor nieuwe werk-

wijzen en samenwerking zijn van dien aard dat een totale terug-
gang naar de oude werkwijze vandaag uitgesloten is. De ge-
woonten binnen ons bedrijf van vandaag zijn geëvolueerd, en er 
zal zeker een terugkeer naar normaal zijn, maar deze crisis zal 
een impact hebben gehad op onze groei en onze management-
methoden.

Daniel MURCIANO Administratief en Financieel Directeur  
van de Groep

Yoga voor medewerkers tijdens de 
eerste lock-down
Tijdens de eerste lock-down in Frankrijk in maart 2020 bood Seris Frankrijk telewerkende me-
dewerkers de mogelijkheid om Corporate Yoga uit te proberen. Deze Yoga methode, ontwik-
keld in samenwerking met osteopaten en psycho-ergonomen in de arbeidsgeneeskunde, 
heeft als voordeel dat het geschikt is voor alle medewerkers, alle werkplekken en alle beroe-

pen. De aangeboden oefeningen maken het met name mogelijk lichamelijke 
spanningen (ogen, nek, bovenrug, benen, etc.) te verlichten en aan de geest 
te werken (concentratie, vermoeidheid, stress). Om deze ongekende periode 
goed te doorstaan, hebben de zes aangeboden yogalessen met verschillende 
thema's de thuiswerkende medewerkers van Seris Frankrijk in staat gesteld 
goede en blijvende gewoontes aan te nemen. 

De realisaties op het gebied van 
technologische investeringen, het open 

staan voor nieuwe werkwijzen en 
samenwerkingen zijn van die aard dat een 
totale teruggang naar de oude werkwijze 

vandaag uitgesloten is. 
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Op maat aangeboden 
oplossingen voor social 
distancing
Geconfronteerd met de plotselinge opkomst van de wereldwijde Co-
vid-19-pandemie, hebben de complementariteit en betrokkenheid 
van alle afdelingen van Seris België het mogelijk gemaakt om een 
“totaal veiligheidsconcept” op te zetten. Het doel? Een veilige afstand 
houden tussen mensen in verschillende situaties door het inzetten 
van oplossingen voor social distancing die op maat kunnen worden 
toegepast. 

Er worden technologische hulpmiddelen gebruikt om de toegangscon-
trole zo te organiseren dat de verspreiding van het virus zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. De bewakingsagenten zijn er om te observeren, te 
rapporteren en indien nodig te reageren. Controle van de lichaamstem-
peratuur, detectie van het dragen van een beschermend mondmasker, 
realtime cijfers over de bezetting van een gebouw zijn voorbeelden van 
de nieuwe oplossingen die worden ingezet. 

• Realtime cijfers over de bezetting: tellen van het aantal aanwezige 
personen, automatisch sluiten of openen van toegangsdeuren, sig-
nalering via een groen of rood scherm, automatisering voor meldin-
gen en signalen. 

• Temperatuurcontrole: detectie van een verhoging van lichaamstem-
peratuur, signalering via een groen of rood scherm, automatisering 
voor toegang en signaleren.

• Mondmaskerdetectie: gezichtsscreening, detectie van wel of niet 
dragen van een mondkapje, signaleren bewakingsagenten bij een 
probleem. 

• Wachtrijdetectie: detectie van lange wachtrijen, detectie van social 
distancing in een wachtrij, signaleren aan veiligheidsagenten wan-
neer het nodig is om in te grijpen. 

• Contact tracing & tracking: monitoring van personen via een net-
werk van camera's, aanwijzen van concrete contacten indien een 
meer diepgaande monitoring wenselijk is. 

• Controle menigte: bewaking van stranden, pleinen, winkelstraten, 
winkelcentra en bedrijfsruimten, detectie van groepsvorming, mel-
ding via audioberichten en rapportages. 

Aanpassing van het 
Academy-aanbod
Om zijn nieuwe aanbiedingen die zijn aangepast aan de wereldwijde 
covid-crisis te promoten, heeft Seris België verschillende thematische 
webinars georganiseerd om organisaties te helpen hun werknemers, 
bezoekers en andere belanghebbenden te beveiligen. Er zijn nieuwe 
trainingen, waaronder:
• Criminaliteit tijdens en na COVID-19
• Anticiperen op spanningen na Covid  
• Covid-19, Particuliere beveiliging in de frontlinie: kansen, verant-
woordelijkheden en erkenning

Deze nieuwe trainingen, beschikbaar via de online catalogus op de 
site www.seris.be, hebben tot doel bedrijven te ondersteunen en hun 
verschillende vragen in verband met de wereldwijde pandemie te be-
antwoorden.

COVID-19: 
Seris België 
bewijst zijn wendbaarheid 
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Sociale netwerken:  
Seris kiest ervoor banden  
te creëren en te ontwikkelen 
De pandemie die we doormaken heeft veel gevolgen gehad voor ons 
dagelijks leven. De meeste Europese landen hebben dezelfde maatre-
gelen genomen om de verspreiding van het Covid-19-virus te beper-
ken, zoals min of meer strikte lock-downs, verbod op reizen, sluiting 
van plaatsen en de ontwikkeling, of zelfs veralgemening, van telewer-
ken.
Al deze maatregelen hebben het onmiddellijke en blijvende gevolg 
gehad dat de gebruikelijke menselijke interacties, ontmoetingen en 
persoonlijke professionele relaties werden beperkt. Door een belang-
rijke plaats te geven aan de overdracht van informatie en aan de uit-
wisselingen met de werknemers, klanten, partners en meer in het 
algemeen alle spelers met wie we samenwerken, heeft de Seris Group 
ervoor gekozen om het digitale actieplan te versnellen door onder 
meer aanwezig te zijn op sociale netwerken. 
De actieve aanwezigheid van de Groep op de verschillende sociale 
media maakt het dus mogelijk om directe contacten met alle belang-
hebbenden te onderhouden en uit te bouwen, om nieuws over de 
Groep te delen en innovatieve oplossingen te vergemakkelijken en 
om verbanden te creëren.

De hoopvolle woorden "Samen vinden we onze vrijheid terug" 
Stonden boven de ingang van het Nekkerhal Vaccinatiecentrum 
in Mechelen (België), begin 2021.

Seris draagt bij aan 
de terugkeer naar een 
“normaal” leven
In afwachting van de opening van evenementen en het 
opnieuw beveiligen er van, zowel binnen als buiten, heb-
ben de veiligheidsagenten van Seris Event Security bijge-
dragen aan de terugkeer naar een normaal leven door de 
veiligheid van de in 2021 geopende vaccinatiecentra in 
België te waarborgen. 

Vaccinatiecentra behoren momenteel tot de zeldzame 
plaatsen waar veel mensen samenkomen. De agenten 
hebben dan ook de taak om alles zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, met het grootste respect voor de social distan-
cing. De Seris Group is er trots op dat zijn teams kunnen 
bijdragen aan het veiliger maken van de wereld.
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We 
innoveren  

om onze klanten  
het beste te bieden

Een solide ervaring 
en oplossingen die zijn 

aangepast aan de 
behoeften van de klant 

Het leveren van de beste service aan klanten is de drijvende kracht 
achter de medewerkers van Seris op dagelijkse basis in alle landen 
waar de Groep aanwezig is.
Wat de omvang van de activiteiten in Polen betreft, is de ontwikkeling 
van de groep Seris Konsalnet één van de belangrijkste prioriteiten van 
onze strategie. Zo luisteren we heel goed naar de behoeften van onze 
klanten en dankzij deze informatie ontwikkelen we ons aanbod. We 
implementeren oplossingen om te voldoen aan de groeiende eisen 
van de markt, die evolueert door de technologische vooruitgang. We 
implementeren geoptimaliseerde, uitgebreide oplossingen die zijn af-
gestemd op de behoeften van de klant door samenwerkingsverban-
den te creëren en onze 
knowhow te gebruiken. 
Daarnaast ontwikkelen 
we onze dienstenport-
folio door gebruik te 
maken van de ervaring 
die we gedurende meer 
dan 25 jaar hebben opgedaan op de markt voor beveiligingsdiensten. 
We verbeteren onze klantenservice en loyaliteitsprocessen door het 
implementeren van key performance indicators (KPI's) van hoge kwa-
liteit. We beginnen met moderne online verkoopkanalen en apps.
Al onze acties, praktijken en projecten zijn gericht op de tevredenheid 
van onze klanten, en worden door onze energieke medewerkers uit-
gevoerd, die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van de klanten.

Tomasz WOJAK, Uitvoerend Voorzitter Seris Konsalnet (Polen)
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Beveiliging op maat voor het Koninklijk Museum  
voor Schone Kunsten in Antwerpen!  
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (of KMSKA) 
heeft kunstwerken met internationale uitstraling die jaarlijks meer 
dan 100.000 Belgische en buitenlandse bezoekers trekken.
Sinds 2011 ondergaat het KMSKA een grondige renovatie. Het bevei-
ligen van het gebouw en zijn kostbare kunst is één van de cruciale 
aspecten van deze verbouwing, die tot doel heeft het KMSKA tot één 
van de mooiste musea ter wereld te maken. In opdracht van de 
Vlaamse overheid was Seris verantwoordelijk voor de installatie van 
het volledige beveiligingssysteem.
• Meer dan 270 camera's
•  Toegangscontrole, bescherming van kunstwerken en meer dan 500 

detectiepunten
•  Een intelligent alarm
•  Allemaal aangestuurd vanuit de controlekamer
•  Diefstalbeveiliging en vandalismedetectie

De uitdaging: volledige bescherming 
die op de achtergrond blijft
De uitdaging voor zo'n bijzondere plek is tweeledig: de kunstwerken 
zijn onvervangbaar. Daarom is het enerzijds noodzakelijk dat de bevei-
liging meer dan totaal is en anderzijds mag de gebruikte technologie 
het esthetische aspect niet schaden. 

Ons antwoord: geïntegreerde 
bescherming 
Waar de beveiliging van KMSKA in het verleden bestond uit een op-
eenstapeling van verschillende onafhankelijke elementen, heeft Seris 
een geïntegreerd systeem geïnstalleerd dat volledig kan worden be-
heerd vanuit een controlekamer, via een gecentraliseerde interface. 
Vandaag worden alle gegevens die door de camera's, detectiepunten 
en tags worden verzonden, op één plek gecentraliseerd, waardoor het 
veel sneller gaat om een duidelijk beeld te krijgen van een mogelijk 
probleem. 
Om aan het esthetische aspect te voldoen, koos het team voor kleine 
camera's die in dezelfde tint werden geschilderd als de muur waarop 
ze zijn gemonteerd. Zo staan alleen de kunstwerken in de majestueu-
ze museumzalen in de schijnwerpers.
Om de integratie compleet te maken, heeft het team ook een SMS 
(Security Management System) opgezet waarin de toegangscontrole, 
de videobewaking, de bescherming van kunstwerken, de inbraakde-
tectie, de branddetectie en het gebouwbeheersysteem, de mobiele 
communicatie en de lichtregeling zijn gecombineerd.

Klaar voor de toekomst met talloze 
uitbreidingsmogelijkheden 
Het geïnstalleerde systeem voldoet niet alleen aan alle huidige be-
hoeften van het KMSKA, maar is ook voorrzien om te kunnen vol-
doen aan toekomstige behoeften. Zo zou het na een extra pro-
grammering ook voor Controle van de menigte kunnen zorgen. 
En ook is het mogelijk om er de functie volgen in op te nemen.

We 
innoveren  

om onze klanten  
het beste te bieden

“Dankzij Seris hebben we nu een real-time,  
gecentraliseerd systeem om  

onze meesterwerken te beveiligen.  
En Seris was erg flexibel en schilderde de camera's 
om esthetische redenen in de kleur van elke zaal. 

Hun manier om met ons mee te denken  
was fantastisch.” 

Wouter Covens, Operationeel Manager KMSKA
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De nieuwe oplossing S-mobility van Seris België, 
vereenvoudigd beheer van parkeerplaatsen en 
verkeerstromen 
S-Mobility is een beheersysteem voor het parkeren en voor het opti-
maliseren van de bezetting van bedrijfsparkings. Een oplossing die het 
dagelijks leven van medewerkers en externe bezoekers vereenvou-
digt. 

Met slechts een paar klikken, vanaf een computer of smartphone, 
kunnen werknemers een parkeerplaats reserveren voor een dag of 
een halve dag, afhankelijk van hun behoeften. S-Mobility zorgt er ook 
voor dat ze hun gereserveerde plaatsen vrijgeven als ze op vakantie of 
op zakenreis zijn. Ook klanten, externe dienstverleners en andere gas-

ten kunnen van deze oplossing profiteren. S-Mobility werkt met Waze 
en Google Maps en leidt gasten direct naar de ingang van de parkeer-
garage. 

Als de capaciteit van bedrijfsparkings altijd beperkt is, moedigt S-Mo-
bility medewerkers en bezoekers aan om te carpoolen of om andere 
oplossingen te zoeken zoals nabijgelegen openbare parkings of open-
baar vervoer te gebruiken. Met S-Mobility bepaalt elk bedrijf zijn eigen 
beleid en zijn eigen prijzen.

Seris Frankrijk, uitvoerder van het 
buitengewone beveiligingssysteem 
van het ruimtecentrum in Frans 
Guyana 
Sinds 2013 zorgen de beveiligers van Seris 
Frankrijk voor de aangepaste beveiliging en 
nemen actief deel zij aan het beveiligen van 
raketlanceringen op de site van het Guyane-
se ruimtecentrum in Kourou. Dit ruimtecen-
trum heeft een centrale plaats in de belang-
rijke strategische vraagstukken door Europa 
een onafhankelijke toegang tot de ruimte te 
garanderen. Na een onderbreking van enkele 
maanden vanwege de corona-crisis, zijn de 
lanceringen hervat met aangescherpte vei-
ligheidsmaatregelen.

Er zijn veel bewakers 
aanwezig om de veiligheid 
van deze gevoelige plek te 
waarborgen
Voor dit soort evenementen zijn de veilig-
heidsvoorzieningen zeer streng: de gendar-
merie (maritiem, mobiel en GIGN) is aanwe-
zig, net als het 3de Buitenlandse 
Infanterieregiment, het militaire controle-
centrum, een team van ontmijners, de Parijse 
brandweer en de verschillende teams met 
beveiligers op en buiten de basis.
In samenwerking met de verschillende be-
langhebbenden bestaan de taken van Seris 
tijdens de campagnes en lanceringen uit het 

beveiligen van de observatieplaatsen. Een 
grondige controle van de uitnodigingen en de 
minutieuze controle van passagiers en 
VIP-voertuigen die vertrekken uit de verschil-
lende hotels in de stad voordat ze naar de 
site gaan, zijn bepalend voor de veiligheid van 
dit soort evenementen. Het detecteren van 
de kleinste anomalie is essentieel om een 
soepel verloop van raketlanceringen te ga-
randeren. 

Observatieplaatsen onder 
streng toezicht 
In Kourou is het mogelijk om raketlancerin-
gen te observeren op verschillende plaatsen, 
zoals "CARAPA", "IBIS" en "JUPITER". Deze 
plaatsen zijn alleen op uitnodiging toeganke-
lijk en Seris is betrokken bij de controle en 
filteren van deze observatieplaatsen, met 
een capaciteit van tussen 258 en 1450 per-
sonen. Er wordt regelmatig een beroep ge-
daan op de teams van Seris om aanvullende 
diensten te verlenen, zoals de beveiliging van 
het feest na de lancering voor het personeel 
van ARIANESPACE of het beveiligen van niet 
permanente observatieplaatsen. In totaal 
worden er per lancering 15 tot 20 veilig-
heidsagenten gemobiliseerd.
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Seris Konsalnet Cleaning: een innovatieve benadering 
van schoonmaakoplossingen 
Het belang van schoonmaakdiensten is aanzienlijk gegroeid als gevolg van de COVID-19-pan-
demie, met aandacht voor zowel de kosteneffectiviteit van de diensten als de bescherming 
van het milieu. 

“We zijn op zoek naar trends op de schoonmaakmarkt, we luisteren naar de verwachtingen van 
onze klanten en we zien dat er een technologische revolutie gaande is.

De fundamenten worden beschreven door drie sleutelwoorden. Allereerst robotisering bij de ope-
rationele realisatie van afzuiging, de reiniging en de desinfectie van met name grote oppervlak-
ten. Ten tweede de automatisering van onderhouds-, rapportage-, betalings- en facturatiepro-
cessen. Ten derde de digitalisering van de processen voor het indienen van offertes, het 
ondertekenen van contracten, het begeleiden en beheren van de dagelijkse communicatie.

De pandemie heeft deze processen enorm versneld en, zelfs als de covidcrisis voorbij is, zullen 
velen van hen sterk verankerd blijven in de manier waarop we zaken doen”, zegt Andrzej CHO-
DACZ, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Seris Konsalnet Cleaning Sp z o.

Het nieuwe merk Seris Konsalnet Cleaning heeft dus geavanceerde reinigingstechnologieën 
op de Poolse markt geïntroduceerd, waardoor een innovatief bedrijfsmodel is ontstaan dat 
"Cleaning 4.0" wordt genoemd. Deze nieuwe oplossing is gebaseerd op de waarden die de hele 
Seris Group deelt: de 3P's - Planet, People, Profit. Seris Konsalnet Cleaning streeft ernaar om 
een dienstenaanbod te implementeren dat gebaseerd is op kwaliteitsvolle “Q”-producten, met 
respect voor het milieu, de planeet en de mensen:

• Q EKO, een lijn milieuvriendelijke diensten (biologisch afbreekbare wasmiddelen)
• Q BOT, een lijn geautomatiseerde diensten geïnspireerd op geavanceerde technologieën 
• Q EYE, een digitaal platform om de operationele monitoring realtime te garanderen 
Omdat de medewerkers het belangrijkste kapitaal van de Seris Group zijn, is dit nieuwe model 
gebaseerd op een systematische ontwikkeling van hun vaardigheden, met name op technolo-
gisch gebied, en op een geavanceerde klantenservice. 

ICCTV, een nieuwe generatie beveiligingsoplossingen 
Seris Konsalnet biedt een innovatieve dienst, uniek op de markt, die 
bestaat uit een intelligente analyse van beelden van videobewakings-
camera's (CCTV) door gespecialiseerde software via het bewakings-
centrum.
iCCTV is perfect aangepast aan de verwachtingen van professionele 
klanten en is een efficiënte optimalisatie en aanvulling op traditionele 
oplossingen, die een veel hoger beveiligingsniveau garandeert dankzij 
analyses op afstand, automatisch toezicht en de mogelijke integratie 
in de bestaande beveiligingsinfrastructuur van de klant.
Dankzij de gepersonaliseerde positionering van de camera's, volgens de 
specifieke kenmerken van elke installatie, en de totale flexibiliteit bij de 
implementatie van virtuele analyses, maakt de door Seris Konsalnet 
ontwikkelde oplossing het mogelijk indringers automatisch en onmid-
dellijk te detecteren en video-opnames op afstand te starten, net als 
het opmaken van complete rapporten met beeldvergelijking, waardoor 
een efficiënt en economisch beheer van de beveiliging mogelijk wordt.
De oplossing maakt ook een hele reeks innovatieve toepassingen of 
diensten mogelijk, dankzij de herkenning van kentekenplaten, ge-
zichtsherkenning, mensentelling, thermische mapping van de men-
senstroom, automatische detectie van bewegingen of zelfs verdachte 
verdwijning van elementen.

Tenslotte kan de iCCTV-oplossing voor het beveiligen van evenemen-
ten, tijdelijke locaties of zelfs bouwplaatsen ook worden ingezet met 
behulp van de mobiele iCCTV-zendmast, die snel kan worden geïnstal-
leerd en gedemonteerd.
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Het telebewakingscentrum 

van Seris Frankrijk wordt 
gerenoveerd! 
Om de groei te ondersteunen en de werkplekken optimaal aan de 
verwachtingen van de klanten aan te passen, tijdens het eerste se-
mester belangrijke werkzaamheden verricht in het nationale centrum 
voor videobewaking van Seris Frankrijk, in Saint-Nazaire, waar de 
Groep is opgericht De ergonomie van de werkplekken is herzien om 
werknemers in staat te stellen in een comfortabelere en rustigere 
omgeving te werken. Nieuwe hulpmiddelen, zoals bureaus en scherm-
kolommen, stellen medewerkers nu in staat efficiënter en comforta-
beler te werken.
De oude open ruimte van het centrum is verbouwd om de bewakers 
en de CODA een toegewijde ruimte te geven. Het centrum heeft nu 
twee afzonderlijke platforms in zijn beveiligde en APSAD-gecertifi-
ceerde ruimte, waardoor het mogelijk is om de beste service aan zijn 
klanten te bieden.

Compleet aanbod van 
beveiligingsdiensten voor 
het USAG leger van de VS IN 
de  Benelux 
Seris Security verzorgt sinds 2015 de bewaking en beveiliging 
van de militaire bases van het Amerikaanse leger in België. In 
2018 hebben we al een belangrijke verlenging van het con-
tract verkregen. Door de overdracht van de Belgische defen-
siebasis Zutendaal (in het oosten van de provincie Limburg) 
aan het Amerikaanse leger waren extra veiligheidsdiensten 
noodzakelijk.
Vanaf het begin zorgde een team van ongeveer 100 bewakingsagen-
ten elke dag voor een uiterst professionele en continue dienstverle-
ning. De terbeschikkingstelling van deze basis aan het Amerikaanse 
leger werd met name mogelijk gemaakt door het dagelijkse volgen 
van de operatie door de verantwoordelijke van Seris ter plaatse.
- Verlenging van het contract voor vijf jaar
-   Geïntegreerde aanpak van Seris Security, Monitoring, Technology en 

Academy
- Meer dan 130 beveiligers van Seris ter plaatse
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Verlenging van het contract 
tot 2025: een beloning voor 
onze inzet 
Onze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen: in de zomer 
van 2020 werd het contract met Seris verlengd voor een peri-
ode van vijf jaar. 
Deze aanpak bevestigt niet alleen de kwaliteit van onze diensten, 
versterkt door de geïntegreerde aanpak van alle vaardigheden en op-
lossingen van Seris (Security, Monitoring, Technology en Academy), 
maar het is ook een teken van erkenning van het Amerikaanse leger 
voor de meer dan 130 bewakingsagenten ter plaatse. 

Onze verplichting: een volledig dienstenpakket 
Concreet vertrouwen de Amerikanen daarvoor op de “Total Security Solutions” van SERIS: een klantgerichte dienstverlening 
door onze verschillende afdelingen. 
De keuze voor Seris was gebaseerd op de behoefte aan een geïnte-
greerde en coherente oplossing, aangepast aan specifieke risico's en 
verwachtingen. De nauwe samenwerking en expertise van de verschil-
lende afdelingen laten een flexibele invulling van de dagelijkse behoef-
ten toe.
Seris Academy organiseert speciale trainingen voor het team, varië-
rend van een basisopleiding beveiliger tot meer gespecialiseerde pro-
gramma's, zoals een uitgebreide nachtschiettraining. Naast de elek-
tronische en fysieke beveiliging die Seris Technology biedt, bewaakt 

de alarmcentrale Seris Monitoring op afstand (24/7) de gevoelige 
plaatsen op de locaties.

Door deze hernieuwde samenwerking wordt de dienstverlening van 
Seris Security aanzienlijk versterkt. Zo zullen hondengeleiders 
(K9-eenheden) nu op verschillende locaties patrouilleren. Voor het 
eerst zullen ook drie vrouwelijke hondengeleiders deel uitmaken van 
het team. Deze uitbreiding van de samenwerking is een enorme kans 
voor het hele team van Seris en bewijst onze expertise in het be-
trouwbaar bewaken en beveiligen van strategische sites.

“Wat mij opvalt in de samenwerking met 
SERIS is de toewijding van de bewakers en de 

onderlinge solidariteit. Ik heb zelden zo’n 
hecht team gekend. En dit komt tot uiting in 

de uitstekende service.” 

Nils C. HOBBEL, Emergency Services COR U.S. 
 Army Garrison Benelux
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Ontwikkeling en 
implementatie van 
moderne 
beveiligingsoplossingen 
voor OBI in Polen 
Seris Konsalnet begon in 2005 samen te werken met OBI, 
een van de grootste bouwmarktketens in Europa. Aanvan-
kelijk waren de oplossingen op het gebied van beveiliging 
en veiligheid die aan deze klant werden aangeboden geba-
seerd op menselijk toezicht en de bescherming van activa. 
Na verloop van tijd breidde de samenwerking zich uit tot 
nieuwe bedrijfsfaciliteiten. Seris Konsalnet heeft nu bijna 
600 mensen in dienst in 59 commerciële vestigingen, 2 
magazijnen en het hoofdkantoor van OBI Polska.

In navolging van de trends en nieuwe technologieën op het 
gebied van beveiliging, zijn nachtbewaking en controle van 
faciliteiten door middel van een intelligent iCCTV-systeem 
geïmplementeerd.

Seris Konsalnet is ook verantwoordelijk voor het onder-
houd en de ontwikkeling van de iCCTV-bewakingssyste-
men gekoppeld aan het nachtwakerscentrum. Als onder-
deel van hun totaaloplossingen beheren zij ook de 
alarmsignalen van de SSWIN meldkamer (inbraak- en 
agressiesysteem) op alle OBI-vestigingen in Polen. 

OBI Polska hecht veel belang aan de effectiviteit en het 
monitoren van veiligheidsprestaties, wat onze teams moti-
veert in het kader van een constante zoektocht naar de 
beste oplossingen en continue trainingen om de tevreden-
heid van onze klant maximaal te garanderen. Dankzij het 
begrip van de behoeften en de volledige inzet van onze 
medewerkers, is de samenwerking met OBI Polska, die zich 
in de loop der jaren heeft ontwikkeld, zeer de moeite 
waard.
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Het label made in Luxemburg: een 
maatstaf voor klanten die op zoek zijn 
naar bewakings- en 
beveiligingsdiensten 
Seris Luxemburg ontving het label "Made in Luxemburg", wat getuigt van de Luxemburgse 
oorsprong en vakkennis van zijn bewakings- en beveiligingsdiensten.
Dit label, begonnen in 1984, identificeert de oorsprong van producten en diensten die worden 

aangeboden op het Luxemburgse grondgebied. Het helpt om 
consumenten te informeren en gerust te stellen, maar ook om 
nationale vakkennis in het buitenland te promoten. Vandaag 
profiteren 1150 bedrijven van dit label, dat wordt toegekend 
door de Kamer van Koophandel. De activiteiten van deze be-
drijven zijn zeer gevarieerd: van de ambachtsman die zijn eigen 
producten maakt, naar de industrieel die afgewerkte produc-
ten maakt, tot het IT-bedrijf dat zijn diensten aanbiedt in 
Luxemburg.

“Het hele team is trots op de, vanwege onze expertise 
en geschiedenis in de veiligheid en beveiliging, 

ontvangen erkenning. Het label "Made in Luxemburg" 
is een indicator van kwaliteit en betrouwbaarheid, 

een echte maatstaf voor klanten die op zoek zijn naar 
betrouwbare producten of diensten die zijn gemaakt 

in Luxemburg. 

zegt Frédéric GATTAUX, Directeur Seris Security Luxemburg,  
die verheugd is met dit label.

De combinatie van verschillende expertises om aan 
de verwachtingen van onze klant DHL te voldoen 
Sinds 2008 levert Seris Konsalnet Polen diensten in de be-
veiliging en eigendomsbescherming, evenals bewakings-
diensten op afstand, voor DHL EXEL SUPPLY CHAIN POLAND 
- 's werelds toonaangevende exploitant van logistieke cen-
tra. Vandaag de dag heeft Seris Konslanet 300 bewakers in 
dienst in de 35 logistieke centra van DHL. Daarnaast levert 
het bedrijf professionele schoonmaakdiensten voor 20 loca-
ties van DHL in Polen.

Seris Konsalnet installeert en onderhoudt ook technische 
beveiligingssystemen: SKD (toegangscontrolesysteem), SS-
WiN (inbraak- en aanvalscontrolesysteem), CCTV (videobe-
wakingssysteem) in DHL-faciliteiten die al worden beheerd 
door Seris Konsalnet, evenals in de nieuw geopende logistie-

ke centra die worden beheerd door DHL, zoals DHL Dworzys-
ko Raytheon (installatie van SKD, SSWiN, CCTV-systemen).

De samenwerking met DHL is vanaf het begin zeer succesvol 
verlopen. Dankzij een jarenlange goede samenwerking, ver-
trouwt DHL aan Seris Konsalnet andere grote en belangrijke 
logistieke centra toe, zoals ZALANDO, AMAZON, SMYK en 
PEPCO. De grote inzet van de medewerkers en de directie 
van Seris Konsalnet voor de professionele en nauwkeurige 
uitoefening van hun taken heeft Seris Konslanet tot een be-
trouwbare partner van DHL gemaakt 
die daarom Seris Konslanet aanbe-
veelt voor toekomstige projecten 
waarbij DHL betrokken is.
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Mensenrechten
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1.  Bedrijven worden aangemoedigd 
om de internationale wetgeving op 
het gebied van mensenrechten te 
bevorderen en te respecteren;

2.  Bedrijven worden aangemoedigd 
om ervoor te zorgen dat ze niet 
medeplichtig zijn aan schendingen 
van mensenrechten.

De 2 principes van  
Global Compact

De 12 doelen voor 
duurzame  
ontwikkeling

GEEN 
ARMOEDE

GOEDE 
GEZONDHEID 
EN WELZIJN

GENDERGE-
LIJKHEID

BETAALBARE EN 
DUURZAME ENERGIE

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

VREDE, JUSTITIE EN 
STERKE PUBLIEKE 
DIENSTEN

GEEN 
HONGER

KWALITEITS-
ONDERWIJS

SCHOON WATER 
EN SANITAIR

EERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE 
GROEI

DUURZAME STEDEN 
EN GEMEENSCHAPPEN

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN 
TE BEREIKEN

Wij, Seris, 
verplichten ons ertoe de 
internationale regels van de 
Verenigde Naties (VN) te respecteren, 
ons te houden aan de principes van 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, de 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) en de leidende principes van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO).

In het algemeen en onder alle omstandigheden verplicht 
Seris zich er toe binnen het bedrijf om de internationale, 
nationale en lokale regelgeving en de beroepsethiek met 
betrekking tot de activiteiten in acht te nemen, en 
verwacht van alle medewerkers en belanghebbenden 
hetzelfde.

Deze verplichtingen worden aan al onze belanghebbenden 
gecommuniceerd in onze Beleidsnotitie voor het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en in het Handvest 
voor verantwoorde aankopen van de Groep, dat kan 
worden gedownload op de website www.seris.com. 

Onze ethische code
Als lid van de International League of Surveil-
lance Companies heeft Seris zich er in het 
kader van zijn activiteiten ook formeel toe 
verplicht om de principes van de 6 hoofdpun-
ten van de Gedragscode en Ethiek van de In-
ternational League of Surveillance Compa-
nies te respecteren:

- Mensenrechten
-  Wet- en regelgeving met betrekking tot 
particuliere beveiliging 

- Bedrijfsethiek
- Arbeidsvoorwaarden
- Milieu
- Naleving en handhaving 

Deze code vormt een reeks regels die ons 
gedrag bepalen bij het uitvoeren van onze 
activiteiten. Deze code is voor al onze belang-
hebbenden te raadplegen op de website van 
de International League of Surveillance Com-
panies.
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Het engagement 
van onze  
leveranciers 
In overeenstemming met zijn eigen verplich-
tingen, eist Seris van zijn leveranciers of onder-
aannemers dat ze de fundamentele conventies 
van de ILO (International Labour Organization) 
naleven en in het bijzonder:
-  Het respecteren van de wettelijke minimum-

leeftijd om te werken;
-  In geen geval gebruik maken van dwangar-

beid of verplichte arbeid;
-  Alle vormen van discriminatie op het gebied 

van toegang tot werk en loopbaantrajecten 
uitbannen;

-  Gelijke behandeling en gelijke kansen bevor-
deren.

Al deze punten worden gedetailleerd beschre-
ven in het Handvest voor verantwoorde aanko-
pen van de Groep.

Het baanbrekende beleid van Seris  

België gewaardeerd op een conferentie over ICT
“Hoe kun je als grote inkoper van Informatie- 
en Communicatietechnologie (ICT)-appara-
tuur bijdragen aan een duurzamere wereld?”. 
Dat was de centrale vraag van de eerste Bel-
gische conferentie over eerlijke en circulaire 
ICT die in december 2019 werd georgani-
seerd door Fair ICT Vlaanderen. 

De productie van laptops, smartphones en 
servers kan de bron zijn van mensenrechten-
schendingen en vandaag de dag nog steeds 
voor milieuproblemen zorgen. Om deze pro-
blemen aan te pakken, formuleert Fair ICT 
Vlaanderen zijn ambitie rond een driejarig 
project dat grote Vlaamse ICT-inkopers aan-
moedigt om concrete maatregelen te nemen 
voor een rechtvaardiger en meer circulair 

aankoopbeleid voor apparaten en informatie- 
en communicatietechnologieën. 

Het doel van deze conferentie was dan ook 
om concrete hulpmiddelen aan te reiken aan 
grote Vlaamse inkopers in de publieke en pri-
vate sector. Door deel te nemen kregen de 
Belgische teams, vertegenwoordigd door 
Stijn Verheyden en Koen Warnez, de kans om 
het innovatieve ICT-beleid van Seris België 
voor te stellen. Dit beleid is met name geba-
seerd op de samenwerking met Out of Use, 
die gebruikte computerapparatuur inzamelt 
en zorgt voor de vernietiging van harde schij-
ven. Out of Use zorgt ook voor de verdere 
verwerking en recycling van onderdelen, 
waardoor grondstoffen kunnen worden te-

ruggewonnen en dus de winning en het ge-
bruik van nieuwe mineralen wordt vermin-
derd, wat niet alleen een positieve impact 
heeft op het milieu, maar ook op de mens. 
Tenslotte laat de waarde van deze opgevan-
gen grondstoffen toe dat de vereniging Na-
tuurpunt Vlaanderen* via Out Of Use bos-
grond kan ontwikkelen door er talrijke bomen 
te planten. Een mooi voorbeeld van de ver-
plichtingen op het gebied van het milieu van 
Seris en zijn partners, onderdeel van een be-
nadering die de planeet en de mensen res-
pecteert.

* Natuurpunt Vlaanderen: een onafhankelijke vereniging 
van vrijwilligers die de kwetsbare en bedreigde natuur in 
Vlaanderen beschermt

Een van onze belangrijkste doelen is het vergroten van
de diversiteit binnen onze teams, met inbegrip  
van de managementfuncties.
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Gender- 
diversiteit 
Veiligheid is een sector waar mannen histo-
risch gezien de meerderheid hebben. Een van 
onze werkgebieden is het vergroten van de 
diversiteit van onze teams, ook in manage-
mentfuncties.

Onze vacatures zijn dan ook systematisch 
toegankelijk voor mannen en vrouwen. 

meer  
dan 20%
dat is het aandeel 

van vrouwen
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Diversiteit en gelijke kansen 
Door onze methoden van werving, evaluatie en promotie te standaardiseren, garanderen we gelijke kansen en behandeling. 

Via tal van lokale initiatieven en verschillende samenwerkingen met organisaties die mensen naar hun terugkeer op de arbeidsmarkt begeleiden 
zetten we ons in voor al onze belanghebbenden om de diversiteit en co-educatie te respecteren en te bevorderen. Via ons sociaal beleid inves-
teren we in gelijke kansen en bevestigen we onze multiculturele identiteit. 

Er zijn indicatoren ingesteld om de veelheid aan profielen van onze Groep te kunnen monitoren. 

Digitaal hulpmiddel voor de werving:  
een nieuwheid binnen de groep! 
Sinds juni 2019 kunnen professionals in de veiligheidsbranche alle 
vacatures van Seris België op de nieuwe website Serisjobs.be bekij-
ken. De geïnteresseerden kunnen direct reageren op vacatures en 
hun CV en/of sollicitatiebrief sturen. De website is opgebouwd rond 
vijf delen: 
•  Presentatie: het bevat cijfers, de laatste beschikbare vacatures en 

een herinnering aan het doel van Seris. 
•  Onze beroepen: de belangrijkste bedrijven worden gedetailleerd be-

schreven met interviews met de medewerkers die dagelijks de acti-
viteiten van Seris vormgeven. 

•  Waarom bij ons gaan werken? Waar de begrippen respect, de moge-
lijkheid tot groei, training en het erkennen van de inzet van de me-
dewerkers op het werkterrein de sleutelwoorden zijn. 

•  Onze vacatures: kandidaten kunnen de zoekresultaten verfijnen vol-
gens de verschillende soorten beroepen of volgens de geografische 
locatie van de vacatures. 

•  Spontane sollicitaties: Internetgebruikers kunnen spontaan sollici-
teren door verschillende gegevens in te vullen (motivaties, huidige 
baan, enz.). 

In 2019 kwamen er 2521 sollicitaties bij Seris België binnen, waarvan 
er 1192 via de website Serisjobs.be zijn ingediend, spontaan of naar 
aanleiding van vacatures. Een nieuwe website die bijdraagt tot het 
promoten van diversiteit en gelijke kansen voor iedereen die wil solli-
citeren en bij Seris België wil gaan werken.

Banen voor mensen met een 
handicap: 
een beloning
Voor Seris Konsalnet
Seris Konsalnet werkt al jaren actief aan de ontwikkeling van een be-
leid ten gunste van de tewerkstelling van mensen met een handicap. 
Deze inzet werd beloond door de Eerste Dame van Polen, Agata Korn-
hauser-Duda, tijdens het 15de gala van de wedstrijd Lodołamacze dat 
in 2020 plaatsvond. Seris Konsalnet won tijdens de regionale editie 
van de wedstrijd de tweede plaats in de categorie 'Beschermde ba-
nen'. Een geweldige kans voor de teams van Seris Konsalnet die met 
de Eerste Dame van Polen over hun filosofie en de goede praktijken 
die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld hebben gepraat. 
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Seris Frankrijk en Seris Luxemburg zijn gemobiliseerd in  
de strijd tegen borstkanker 
Elk jaar in oktober heeft de campagne tegen borstkanker, georgani-
seerd door de Franse vereniging Ruban Rose, die het symbool is ge-
worden van dit evenement, tot doel het bewustzijn over borstkan-
keronderzoek te vergroten en fondsen te werven voor dit onderzoek. 
Het Angelsaksische equivalent is de National Breast Cancer Aware-
ness Month. 

Voor de maand Pink October 2020 organiseerde Seris Frankrijk een 
interne “Rose” fotowedstrijd. De regionale vestigingen werden uitge-
nodigd om deze uitdaging aan te gaan door foto's te sturen van me-
dewerkers in roze kleding en/of accessoires of gefotografeerd in een 
roze omgeving. Dankzij de overwinning van de regio Zuid-Oost, die 
zeer actief was, werd € 1000 gedoneerd aan de Vereniging tegen Kan-
ker in Marseille. 

In Luxemburg waren de partners en klanten van Seris hier ook duide-
lijk bij betrokken. De medewerkers van Seris Luxemburg die bij Gale-
ries Lafayette werken, droegen bijvoorbeeld trots een dresscode in de 
kleuren van het evenement Oktober Rose. 

“Make the dream come true”: 
een verblijf in Disneyland 
Parijs dankzij de steun van 
Seris Nederland 
Nu de zomervakantie nadert, heeft Seris Nederland bijgedragen aan 
het succes van een goed doel. Dit project genaamd “Make a dream 
come true” van SWGN, de stichting voor het welzijn van mensen met 
een handicap in Nederland, laat jaarlijks honderden kinderen met een 
verstandelijke of meervoudige handicap tijdens een driedaags verblijf 
Disneyland Parijs ontdekken. En dit dankzij de verkoop van chocolade-
producten gemaakt van UTZ-gecertificeerde cacao, wat garandeert 
dat het product op een voor de mens en de planeet verantwoordelijke 
manier is gemaakt.

Door enkele honderden chocoladeletters uit te delen aan medewer-
kers, heeft Seris Nederland zo meegewerkt aan de fondsenwerving 
van de stichting SWGN. Een gastronomische en geëngageerde actie 
waarmee kinderen met een handicap hun droom om Disneyland te 
bezoeken kunnen verwezenlijken. 

Seris Nederland: een 
kortere wachtlijst voor 
geleidehonden 
voor mensen met een 
beperking 
De Nederlandse stichting De Hond Kan De Was Doen heeft als doel 
de autonomie van 1,7 miljoen volwassenen en kinderen met een 
motorische handicap te bevorderen door middel van geleidehonden. 
Deze uitzonderlijke dieren helpen effectief bij de zelfstandigheid van 
mensen met een handicap in hun dagelijkse activiteiten. Door hun 
intelligentie, trouw en dienstbaarheid maken geleidehonden het le-
ven van gehandicapten gemakkelijker, en bieden ook de noodzake-
lijke morele steun. Door deze stichting te steunen bevordert Seris 
Nederland dat gehandicapten die op de wachtlijst staan sneller een 
geleidehond krijgen. 

Onze goede doelen 
Ervan overtuigd dat groei alleen zin heeft als deze wordt gedeeld door het bedrijf en de medewerkers, de klanten, de partners en meer in het 
algemeen de regio en de maatschappij waarin de activiteiten van de Groep zijn geïntegreerd, zet Seris zich regelmatig in voor goede doelen.

een donatie  
van1000

euro aan de 
Vereniging tegen Kanker
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Hippotherapie gesponsord 
door Seris Konsalnet
In samenwerking met de stichting Siemacha sponsorde Seris KONSAL-
NET bijna 400 paardrijlessen voor kinderen met een handicap en meer 
dan 400 paardrijlessen voor kinderen in nood. 

In overeenstemming met de normen die zijn vastgesteld door de 
Poolse Vereniging voor Hippotherapie, vonden de paardrijlessen plaats 
in het hippische sportcentrum van Odporyszów, op iets meer dan een 
uur van Krakau. Gebaseerd op een driehoeksverhouding gevormd 
door een paard, een therapeut en een begunstigde, stelt deze aanpak 
kinderen met een handicap in staat om verschillende doelen te berei-
ken in een stimulerende omgeving en onder toezicht van speciaal 
opgeleide professionals. De voordelen van hippotherapie zijn aanzien-
lijk, zowel fysiek als motorisch. Zittend op een mat zonder zadel wordt 
de overdracht van beweging en warmte van het paard naar de ruiter 
bevorderd. Hippotherapie verbetert met name de romp- en hoofdcon-
trole, de staande houding, het evenwicht, de coördinatie en de spier-
kracht.

RECORD verbroken door 

Seris Konsalnet tijdens 
de sponsorloop van 
bedrijven in 2019
De bedrijvenwedstrijd is een jaarlijkse liefdadigheidsrace voor teams 
hardlopers die bedrijven uit heel Polen vertegenwoordigen. In 2019 
deden er maar liefst 3000 lopers mee. Deze liefdadigheids-
loop, die ten gunste komt voor zieke kinderen onder 
de hoede van de Everest Foundation, is ook een 
uitstekende gelegenheid om medewerkers te 
verenigen rond een gemeenschappelijk 
goed doel en om een gezonde levensstijl te 
promoten. In 2019 braken de vertegen-
woordigers van Seris KONSALNET een re-
cord door een bedrag van bijna € 70.000 
op te halen voor de Stichting. 

Een tweede leven voor 
computerapparatuur van 
Seris Konsalnet
Seris KONSALNET lanceert een programma "computers voor kinderen" 
om een betere toegang tot onderwijs voor iedereen te garanderen. 
Gebruikte en gerecyclede computerapparatuur kan worden uitge-
deeld aan scholen in de armste plattelandsgebieden, weeshuizen of 
zelfs lokale gemeenschapscentra die kinderen in nood helpen. Door 
ze een tweede leven te geven, zijn ongeveer twintig computers die 
niet langer werden gebruikt in professionele computerruimtes voor 
kinderen geïnstalleerd.
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Seris hernieuwt zijn 
verplichting voor het project 
KDOG
Op woensdag 30 september 2020 ondertekenden het Institut Curie 
en de Seris Group in Parijs de tweejarige verlenging van de overeen-
komst voor het sponsoren van vaardigheden voor het project KDOG.

Seris heeft vier jaar lang deelgenomen aan dit programma voor het 
onderzoek en de vroege opsporing van borstkanker, dankzij de inzet 
van een team Franse hondenexperts. Dit internationale project ge-
bruikt de reukzin van honden, wiens reukcapaciteit 30 keer groter is 
dan die van mensen. De reukzin van honden is lang voor de veiligheid 
en beveiliging zijn gebruikt, met name voor het opsporen van explo-
sieven of vuurwapens, wordt nu ingezet voor de wetenschappelijke en 
medische vooruitgang.

Dankzij de verlenging van de sponsoring werd het oorspronkelijke ak-
koord aangevuld met de ontwikkeling van een softwareplatform voor 
het monitoren van het werk van de honden, de terbeschikkingstelling 
van een nieuw kantoor, de aanschaf van apparatuur die nodig is voor de 
goede uitvoering van het programma, evenals de ondersteuning van de 
organisatie van een internationaal congres dat in 2021 is gepland.

Door zijn ondersteuning van KDOG kiest Seris er voor om financiële 
middelen en zijn expertise in het werken met honden ten dienst te 
stellen van medische en wetenschappelijke vooruitgang in een pro-
ject dat een hoge menselijke en maatschappelijke waarde heeft.

Seris, sponsor van het Institut 
Curie voor het project 

KDOG

“
Vanaf 2017 is Seris een part-
nerschap voor de sponsoring mid-
dels vaardigheden met KDOG aan-
gegaan, dat preventie en bescherming combineert, 

thema's die nauw verbonden zijn met onze activiteit. De exper-
tise met honden en de wetenschappelijke expertise zijn sa-
mengekomen en staan nu ten dienste van de volksgezondheid, 
wat ons allemaal direct of indirect kan raken.

Dit verschillende gebruik van beveiligingstechnieken weerspie-
gelt de menselijke waarden die in de DNA van het bedrijf veran-
kerd liggen, een bedrijf dat zich kan mobiliseren om een uitda-
ging aan te gaan op het gebied van de volksgezondheid. “

Cédric PERIER Uitvoerend Voorzitter Seris Frankrijk

MEN
SE

N
RE

C
H

TE

N

 I 41 I



Seris, sponsor van het 
project KDOG sinds 2017
Vanaf 2017 sloot het bedrijf Seris zich aan bij het project KDOG onder 
leiding van het team van onderzoekers van dr. Isabelle Fromantin van 
het Institut Curie. KDOG is een uniek programma voor de vroegtijdige 
opsporing van borstkanker door de reukzin van honden: het maakt 
gebruik van de reukzin van honden die de geur van tumoren kan de-
tecteren. Door deze sponsoring, die de hoeksteen vorm van zijn aan-
pak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, stelt Seris zijn 
expertise met honden en menselijke, technische en financiële midde-
len ter beschikking aan wetenschappers.

Seris is er trots op om op lange termijn bij te dragen aan dit multidis-
ciplinaire programma dat hoopvol is voor populaties die om fysieke, 
sociale of geografische redenen ver verwijderd zijn van de mammo-
grafie. Seris' bijdrage aan dit medisch onderzoek illustreert zijn wens 
om in het algemeen belang te handelen, ten behoeve van de gezond-
heid van vrouwen over de hele wereld. Dit initiatief maakt deel uit van 
de al meer dan 60 jaar geleden gedefinieerde missie van Seris: be-
scherming en preventie voor iedereen.

Zorgen voor de 
bescherming en  
preventie voor iedereen
door wetenschappelijke  
en medische vooruitgang. 

C 0% - M 52% - J 97% - N 0%

C 0% - M 0% - J 0% - N 78%
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kdog.curie.fr
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Seris draagt bij aan 
het verbeteren van de 
werkomstandigheden 
van de teams van KDOG
Door de nieuwe inrichting van de onderzoeks- en trainings-
ruimtes van KDOG, eind 2020, zijn de werkomstandigheden 
van de teams van het Institut Curie, SERIS K9 Academy en 
natuurlijk de honden verbeterd.

Het trainingscentrum heeft nu 2 ruimtes: één voor het op-
slaan van monsters en de andere voor het werk van honden. 
Deze ruimtes zijn voorzien van airconditioning, wat het moge-
lijk maakt om stabiele en reproduceerbare werkomstandighe-
den te verkrijgen, ongeacht de buitentemperatuur.

Om meer te weten te komen over het gedrag van honden zijn 
er camera's in de werkruimte geplaatst om alle trainingen op 
te nemen. Ter herinnering: het detectieproces is eenvoudig. 
De monsters die de honden ruiken, zijn kompressen die de 
vrijwilligersters voor het onderzoek 's nachts op hun borsten 
hebben gedragen waardoor deze hun geur hebben opgeno-
men. Voor elk monster kan de hond de geur herkennen van 
vluchtige organische stoffen (VOS) die door tumoren worden 
uitgestoten. Wanneer een monster positief is voor deze geur, 
signaleert de hond dit door ervoor te stoppen. Anders gaat de 
hond naar een mat om te waarschuwen dat het geteste mon-
ster negatief is.

Nieuws over het project 
KDOG
In Frankrijk kan alleen mammografie worden gebruikt om 
te screenen op borstkanker, wat volgens het organisme 
Santé Publique Frankrijk nog steeds de belangrijkste 
doodsoorzaak door kanker bij vrouwen is.

Het doel van het project KDOG is niet om de mammografie 
te vervangen, maar om een niet-invasieve pre-test aan te 
bieden die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

In 2018 werd het concept van de KDOG test gevalideerd en 
er loopt momenteel een klinische studie om de resultaten 
van de honden te vergelijken met de resultaten verkregen 
door mammografie. Het team van de hondenexperts van 
Seris, gevestigd in Champvoisy (Marne), past een protocol 
toe dat een constante en gecontroleerde training van de 
honden in het onderzoek mogelijk maakt.

De uitdaging is nu om een rigoureuze en herhaalbare werk-
wijze op grotere schaal op te kunnen zetten. De resultaten 
worden in 2022 verwacht.

“
De betrokkenheid van 
Seris, sinds het begin is dit pro-
ject essentieel voor ons, het stelt 
ons in staat om in goede omstandigheden te 

werken en biedt ons een nieuwe benadering met dieren 
die we niet hebben. Het maakt deze ongekende samen-
werking van de hond en de onderzoeker mogelijk voor 
een zaak die ons na aan het hart ligt. En trouw als je 
onderzoek doet en met honden werkt is belangrijk! “ 

Isabelle FROMANTIN,
verpleegkundige en doctor in de wetenschappen, 

initiatiefnemer van het project KDOG

©e.KLEIN-Curie KDOG2020
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Internationale 
arbeidsnormen
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De 4 principes van 
Global Compact

3.  Bedrijven worden aangemoedigd 
de vrijheid van vereniging te 
respecteren en het recht op 
collectieve onderhandelingen te 
erkennen;

4. Bedrijven worden aangemoedigd 
om bij te dragen aan de 
uitbanning van alle vormen van 
dwangarbeid of verplichte arbeid;

5.  Bedrijven worden aangemoedigd 
om bij te dragen aan de 
effectieve afschaffing van 
kinderarbeid;

6.  Debedrijven worden 
aangemoedigd om bij te dragen 
aan de uitbanning van alle 
discriminatie in arbeid en beroep.

De 8 doelen voor 
duurzame  
ontwikkeling

Wij, Seris, zijn 
toegewijd aan het 
respecteren van de 
principes 
van het UN Global Compact, de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens, de verklaring van de 
ILO (International Labour 
Organization) over fundamentele 
beginselen en rechten op het werk, en 
de leidende beginselen van de OESO 
(Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling), 
evenals de wetten en regelgeving die 
van kracht is in alle landen waar we 
actief zijn.

GEEN 
ARMOEDE

GENDERGE-
LIJKHEID

INDUSTRIE, 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

VREDE, JUSTITIE EN 
STERKE PUBLIEKE 
DIENSTEN

GOEDE 
GEZONDHEID 
EN WELZIJN

EERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE 
GROEI

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN 
TE BEREIKEN

Een verant-
woordelijk  
bedrijf 
Sociaal evenwicht, respect voor diversiteit, 
gelijke kansen, gezondheid en levenskwali-
teit op het werk vormen de basis van onze 
verplichtingen. We bevestigen ook onze 
wens om banen te creëren die zo dicht mo-
gelijk bij de locaties van onze klanten liggen, 
door werving en lokale professionele integra-
tie te bevorderen.

Onze  
medewerkers: 
ons kapitaal 
De tevredenheid van onze klanten is geba-
seerd op de inzet van onze teams op het 
werkterrein. Ze belichamen onze professio-
naliteit en onze expertise op het gebied van 
veiligheid en beveiliging en garanderen de 
waarde, efficiëntie en concurrentiepositie van 
ons bedrijf. Wij begeleiden de vrouwen en 
mannen van Seris bij hun professionele ont-
wikkeling en het leren van vaardigheden met 
veeleisendheid, respect en vriendelijkheid. 

Wij begeleiden 
de vrouwen en 

mannen van 
Seris  

BIJ HUN PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING EN HET LEREN VAN 

VAARDIGHEDEN
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Seris,  de op 1 na  
aantrekkelijkste werkgever 

van België! 
In de jaarlijkse enquête van het uitzendbureau Randstad naar 
de perceptie van werkgevers onder een panel van 14.000 
mensen, kwam Seris in 2020 voor het eerst in de top 20 en 
behaalde zelfs meteen de tweede plaats! Een opmerkelijk re-
sultaat waar de Groep erg trots op is. Het bedrijf draagt de 
prijs op aan de 2000 medewerkers in België die tijdens de 
pandemie een niet aflatende inzet hebben getoond, zowel 
voor de klanten als voor het grote publiek.
De enquête van Randstad analyseert factoren als toekomstperspec-
tief, financiële zekerheid, werksfeer, de inhoud van het werk, balans 
tussen werk en privéleven en het gebruik van nieuwe technologieën.

In 2020 heeft Seris meer dan ooit gewerkt aan de verbinding tussen 
de medewerkers, partners en klanten. Ondanks de moeilijke sociale 
omstandigheden werd de nadruk gelegd op de dialoog met medewer-
kers door versterking van de interne overlegstructuren en door diep-
gaande individuele monitoring. Daarnaast is het bedrijf ook conse-
quent gebleven bij de uitvoering van het bestaande beleid van 
personeelszaken, waarvan de medewerkers vooral de flexibele aan-
pak en het bijzonder uitgebreide trainingsaanbod waarderen.

Beloning en werktijden 
Seris zet zich in om te voldoen aan de wetgeving met betrek-
king tot de beloning, de sociale voordelen en het maximaal 
aantal werkuren, inclusief die betrekking hebben op tot mini-
mumloon, overuren, taaklonen en alle andere elementen die 
de beloning vormen. 

Het beleid van de beloning wordt bepaald door de directie 
personeelszaken in elk land. Binnen de Groep worden jaarlijks 
salarisonderhandelingen gevoerd met de sociale partners.

“
Het is een mooie 
erkenning na een 
uitdagende periode. Tij-
dens de pandemie hebben we er alles aan gedaan 

om het leven van onze klanten te vergemakkelijken en bij te 
dragen aan een veiliger samenleving.

Vorig jaar hebben we onze toegevoegde waarde nog eens 
bewezen; Ik denk hierbij aan de rol die onze medewerkers 
hebben gespeeld om er onder andere voor te zorgen dat 
winkel- en supermarktbezoeken rustig en in alle veiligheid 
konden plaatsvinden, tot en met de technologische bewa-
kingsmiddelen die zijn ingezet, zoals de opvang van patiën-
ten in ziekenhuizen. Ik denk dat het publiek dat op prijs 
stelt. 

Ik ben trots op alle medewerkers die het gezicht zijn van 
Seris. Deze prijs is voor hen! “ 

Christophe SEGAERT Uitvoerend Voorzitter Seris Benelux

ARB EID S N O R M EN

IN TE R N ATI O N A LE

Links: Olivier Lefèvre, 
Business Manager Randstad  
Rechts: Robert Vanderhoydonc, 
HR Director SERIS Benelux.
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Voor de gezondheid en de veiligheid 
op het werk 
Iedereen die voor of met Seris werkt, heeft recht op een werkomgeving die hem gezondheid 
en veiligheid waarborgt. 

Het is een absolute prioriteit voor Seris om, in het kader van de dienstverlening, ook de gezond-
heid en de veiligheid van de medewerkers en derden te beschermen.  We verplichten ons ertoe 
om alle nodige maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen, als onderdeel van ons ge-
integreerd managementsysteem voor kwaliteit en veiligheid op het werk (ISO 9001: 2015). 

Elke geleverde dienst op het gebied van veiligheid/beveiliging die op locatie bij een klant wordt 
uitgevoerd, is van te voren onderworpen aan een risicoanalyse en een schriftelijk preventie-
plan. Dit maakt het mogelijk om risicovolle situaties te identificeren en passende instructies en 
maatregelen te treffen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. 

Na een eerste bezoek aan de klant zorgt het management van Seris ervoor dat de omgeving 
en de arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers fatsoenlijk en bevredigend zijn. Indien de 
arbeidsomstandigheden niet aanvaardbaar zijn, behoudt Seris zich het recht voor om het com-
merciële contract te weigeren, aangezien het welzijn van de medewerkers een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de uitvoering van de diensten. 

Tenslotte wordt de feedback uit het veld op het gebied van gezondheid en veiligheid systema-
tisch geanalyseerd en worden indien nodig corrigerende maatregelen genomen.

COVID-19: bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van 
iedereen 
Het was onze eerste zorg de afgelopen maanden om de gezondheid en 
veiligheid van iedereen te beschermen. Sinds het begin van de pandemie 
zijn alle maatregelen genomen om het risico op besmetting met het virus 
te verminderen en in het belang van iedereen de impact ervan te beperken: 
toepassing en strikte naleving van de aanbevelingen, aanpassing van het 
werk en taken aan de nieuwe situatie, uitvoering van specifieke instructies...
En in alle landen waar we aanwezig zijn, zorgen we ervoor dat onze mede-
werkers over de juiste informatie, hulpmiddelen en uitrustingen beschikken 
die nodig en adequaat zijn om in deze context te werken. Onder de geno-
men maatregelen: 
• Aanscherpen van de regels betreffende de hygiëne
• Maatregelen voor de social distancing
•  Uitreiking van middelen voor de persoonlijke bescherming (maskers, 

hydroalcoholische gels, enz.)
•  Thuiswerken voor medewerkers wiens functie dat toelaat
•  Beperking van vergaderingen op kantoor ten gunste van videoconferen-

ties
• Beperkingen van niet-essentiële zakenreizen
We danken iedereen die samen met onze medewerkers de hygiënische 
maatregelen en de maatregelen voor social distancing respecteert. 

6,8
Is het percentage 

arbeidsongevallen 
(AANTAL ONGEVALLEN MET  

ZIEKTEVERLOF, OPGETREDEN  
GEDURENDE EEN PERIODE  

VAN 12 MAANDEN PER MILJOEN  
GEWERKTE UREN)  

0,9
Is het percentage 

ernstige 
arbeidsongevallen 

(AANTAL DAGEN ZIEKTEVERLOF PER 
DUIZEND GEWERKTE UREN OVER  
12 OPEENVOLGENDE MAANDEN)
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Seris Frankrijk heeft adviseurs op het gebied van stralingsbescher-
ming, opgeleid en gecertificeerd als BPS "Bevoegde Persoon in Stra-
lingsbescherming". Bepaalde diensten vereisen namelijk dat er bin-
nen het bedrijf een adviseur op het gebied van de stralingsbescherming 
(BPS) aanwezig is om ervoor te zorgen dat het betrokken personeel 
zijn werk in alle veiligheid kan uitvoeren. Het gaat er hierbij voorna-
melijk om inspectiestations door middel van röntgenfluoroscopie 
(bagagecontroles, enz.) en nucleaire sites.

Ook vereisen bepaalde taken de certificering stralingsbescherming 
"CEFRI”, die in wezen is gebaseerd op naleving van de 
voorschriften van stralingsbescherming.

De adviseur stralingsbescherming heeft 
een belangrijke rol als adviseur en trai-
ner en vormt de kern van het sys-
teem van stralingsbescherming voor 
werknemers die worden blootge-
steld aan ioniserende straling. Het 
is zijn taak om onder andere de 
veiligheid van werknemers te ga-
randeren, door de blootstelling aan 
straling strikt te controleren, contro-
les uit te voeren over de voorspelde 
doses waaraan elk medewerker kan wor-
den blootgesteld, maar ook om de risico’s op 

elke vestiging te beoordelen. Op basis van deze beoordelingen opti-
maliseert de BPS indien nodig de maatregelen ter bescherming van 
de medewerkers.

Binnen Seris Frankrijk worden medewerkers die in nucleaire bedrijven 
werken niet rechtstreeks blootgesteld aan nucleair materiaal, omdat 
ze in de meeste gevallen de veiligheid van de site verzorgen.  Het per-
soneel dat is toegewezen aan locaties met straling, krijgt een specifie-
ke opleiding op het gebied van stralingsbescherming, zodat ze in deze 
omgeving in alle veiligheid kunnen werken en weten welke bescher-
mende maatregelen op dit gebied moeten worden genomen.

Tegenwoordig zijn bijna 380.000 werknemers 
in Frankrijk blootgesteld aan ioniserende 
straling: in kerncentrales, makelaarskanto-
ren, ziekenhuizen, luchthavens, universitei-
ten, rechtbanken en zelfs in de voedingsin-
dustrie. En overal in Frankrijk zorgen 

bevoegde personen in de stralingsbescher-
ming (BPS) voor hun veiligheid.

Wist u 
dat 
?

Seris Frankrijk: focus op de certificering "Bevoegde 
personen in de stralingsbescherming" 

VCA: nieuwe 
expertise 

voor 

Seris 
Academy in 

België

Seris Academy is al 20 jaar expert is in veiligheidstrainingen en speelt voortdurend 
in op de technische specificiteiten van de sector door nieuwe trainingen te ont-
wikkelen. Zo is er sinds 2019 een VCA-training toegevoegd aan de opleidingen die 
reeds aan de Academy in België worden aangeboden. Hoewel deze niet is be-
schreven in een wet of norm, wordt VCA toch beschouwd als een algemene vei-
ligheidsnorm. VCA is een systeem certificeringen waarvan de checklist ten goede 
komt aan de gezondheid en veiligheid van werknemers in hun werkomgeving. 
Elke werknemer die de basisopleiding VCA (B-VCA) volgt, bestudeert de algeme-
ne regels inzake gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Dankzij deze nieu-
we expertise verstevigt Seris Academy zijn positie als hét opleidingscentrum in de 
veiligheidssector in België.

VCA: een nieuwe expertise 
voor de gezondheid en veiligheid 
van medewerkers 
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Katarzyna BUDZIK, 
Directeur Personeelszaken
van Seris Konalnet.

Seris Konsalnet digitaliseert deprocessen van 
personeelszaken 
Sinds begin 2020 heeft Seris Konsalnet ervoor gekozen om de processen van personeelszaken te automatiseren en de kwaliteit van de dienst-
verlening aan medewerkers te verhogen door hen toegang te bieden tot het Nais-platform. “De processen van personeelszaken waren vooral 
gebaseerd op persoonlijke contacten en die werden verwerkt met papieren documenten en Excel-bestanden wat natuurlijk omslachtig en vrij 
duur was. Een betere oplossing was om te vertrouwen op de technologie om de processen van personeelszaken verder te digitaliseren, te 
vereenvoudigen en te versnellen. Een uitdaging voor Seris Konsalnet, waar duizenden mensen werken die niet allemaal per se dagelijks met 
computers werken.” legt Katarzyna BUDZIK uit, Directeur Personeelszaken van Seris Konsalnet.

Een compleet platform dat voldoet 
aanverschillende doelstellingen 

Het systeem is gekozen door de medewerkers personeelszaken bin-
nen Seris Konsalnet en biedt vele mogelijkheden:
-  het scannen van documenten van werknemers zoals belastingaan-

giften, loonstroken, documenten van sociale zekerheid of aanvragen 
van werknemers, 

-  het beheren van de volledige stroom van deze verzoeken, inclusief 
besprekingen binnen vergaderingen en de communicatie met de 
betrokken medewerker, 

- integreren binnen het systeem van personeelszaken,
-  de organisatie van de medische zorg en levensverzekeringen voor 

werknemers vergemakkelijken, 
-  Het aan geautoriseerde beheerders online beschikbaar stellen van 

alle rapporten die nodig zijn voor een volledige controle van de pro-
cessen van personeelszaken. 

Een noodzakelijke ondersteuning voor 
medewerkers 

Vanwege het zeer lage aantal van vooraf geactiveerde accounts, was 
het de grootste uitdaging voor personeelszaken in Polen om onge-
veer 18.000 medewerkers, van wie de meesten beveiligers zijn die 
geen zakelijke e-mailaccount hebben, te overtuigen om op het plat-
form in te loggen. Doordat de structuur verspreid is, de moeizame 
communicatie met de medewerkers in het veld en het gebrek aan 
e-mailaccounts en bedrijfstelefoons, wordt het wijdverbreide gebruik 
van het platform bemoeilijkt. De Directeur Personeelszaken van Seris 
Konsalnet legt uit dat ze moest vertrouwen op alle lokale managers: 
“Deze hebben bewezen effectief te zijn in het informeren van mede-
werkers. Terwijl ze de boodschap met veel zorg overbrachten, vermin-
derden ze hun werkdruk met elke medewerker die inlogde op de app 
Nais. We hebben ook een informatiecampagne opgesteld, folders 
verspreid en een speciale hotline ingesteld om deze lancering te on-
dersteunen.”

Positieve en veelbelovende resultaten 

Dankzij het platform Nais heeft de automatisering van processen ge-
leid tot meetbare resultaten, wat belangrijke voordelen geeft, zowel 
voor het bedrijf als voor de medewerkers. 

“Opgemerkt moet worden dat onze acties in 2020 steeds werden ge-
lanceerd voor een periode van vijf maanden. In juni 2020 bereikten 
we daarom de volledige functionaliteit. We hebben het aantal actieve 
gebruikers verhoogd van 5% naar 60%, wat neerkomt op meer dan 
10.000 ingelogde medewerkers als we rekening houden met het 
aantal medewerkers. Vandaag de dag kunnen we trots zijn op het feit 
dat meer dan 80% van de belastingaangiften van 2019 in Nais zijn 
geüpload door werknemers en dat meer dan 25% van de loonstroken 
elke maand wordt geüpload”, zegt Katarzyna BUDZIK. De inzet van dit 
platform heeft ook geleid tot een verlaging van de kosten voor ver-
zendkosten, kantoorapparatuur en documentarchivering. Ook de af-
deling personeelszaken profiteert van een vermindering van de dage-
lijkse werklast. Het project belichaamt dus de drie waarden die door 
de Seris Group worden gevolgd: Planet, People, Profit. 

INTERNATIONALE

ARBEIDSNORMEN
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Bewustwording 
&preventie

Vereenvoudigde toegang tot medische zorg dankzij het 

platform Nais voor  Seris Konsalnet 
Nais maakt het in het bijzonder mogelijk om de organisatie van parti-
culiere medische zorg en levensverzekeringen die door Seris Konsal-
net aan werknemers ter beschikking worden gesteld, te vergemakke-
lijken. Elke werknemer die veilig inlogt op het platform, kan 
particuliere gezondheidszorg krijgen die door het bedrijf wordt gefi-
nancierd, wat nieuw is in de beveiligingsindustrie en wat Seris Konsal-
net van zijn concurrenten onderscheidt. Werknemers kunnen ook een 
levensverzekering afsluiten of een aanvraag doen voor een financiering 
uit het Sociaal Uitkeringsfonds van de onderneming. 

In een proces van continue verbetering blijft Seris Konsalnet de ver-
schillende functies van het platform optimaliseren. Onlangs is het 
meldingsproces voor in behandeling zijnde zaken aanzienlijk verbe-
terd. Na het inloggen op het platform of de mobiele applicatie kan de 
werknemer nu de status controleren van zijn aanvraag voor een finan-
ciering uit het Sociaal Uitkeringsfonds van het bedrijf. Personeelsza-
ken van Seris Konsalnet is ook van plan een hulpmiddel te bouwen 
voor het plannen en beheersen van de uitgaven van het Sociale Uitke-
ringsfonds en ook om werknemers in staat te stellen om medefinan-
ciering van hun medicijnen via Nais aan te vragen. 

Veiligheid staat centraal in de SerisGroup
Voor de Groep betekent dit dat te allen tijde de veiligheid van de werknemers wordt gewaarborgd en dat ze 
worden beschermd tegen risico's op arbeidsongevallen door een echte veiligheidscultuur in te stellen. Zo 
stuurt de Directie Kwaliteit van Seris aan de verantwoordelijken van elke vestiging in elk van de vijf landen de 
nodige informatie over de gezondheid en veiligheid op het werk, met te volgen procedures en instructies. 

Veiligheid is een zaak van iedereen. Alle dochterondernemingen en alle Seris-medewerkers worden bewust 
gemaakt van, en betrokken bij, de ongevallenpreventie van de Groep, via verschillende hulpmiddelen, en wor-
den zo een actieve speler op het gebied van veiligheid en een echte belanghebbende binnen de ongevallen-
preventie van de Groep: 

-   De Directie kwaliteit van Seris biedt vestigingen in 
Frankrijk en in Luxemburg toegang tot een bibliotheek 
op intranet met “Veiligheidsboodschappen” (berichten 
en posters op het gebied van gezondheid en veilig-
heid) die bedoeld zijn om binnen de vestigingen op te 
hangen. Opdat elke vestiging zich verantwoordelijk 
voelt voor zijn eigen veiligheid en voor die van ande-
ren, organiseren ze eveneens vergaderingen over vei-
ligheid, gezondheid en het milieu, in samenwerking 
met de Directie Kwaliteit. Dit zijn momenten waarop 
de medewerkers en de vestigingsmanagers over een veiligheidsthema kunnen uitwisselen, waardoor de 
veiligheidscultuur wordt versterkt en het team bewust wordt van de risico's en goede reflexen.

-  Seris België stuurt maandelijks berichten over de veiligheid, die "Securoscope” worden genoemd, naar de 
professionele e-mailadressen, 

-  Seris Nederland zorgt in het kader van de VCA-certificering voor het regelmatig versturen van berichten over 
ongevallenpreventie, de “Toolbox” genaamd, 

-  Om werknemers in Polen bewust te maken van het belang van de gezondheid en de veiligheid op de werk-
vloer, deelt Seris Konsalnet instructies uit op de werkplek, naast functiebeschrijvingen die in termen van risi-
co's, trainingen op de werkplek of online worden aangeboden. Daarnaast voeren de Arbo-diensten verschil-
lende acties uit om het bewustzijn op het gebied van de veiligheid te vergroten en ze organiseren de 
arbo-comités die tot taak hebben de veiligheid op het werk te verbeteren, en veiligheidsaudits uit te voeren.

Het principe van gedeelde waakzaamheid maakt deze aanpak compleet, doordat via deze instrumenten “ge-
vaarlijke situaties” kunnen worden gemeld, wat alle medewerkers ervan bewust maakt dat elk individu binnen 
het bedrijf een “speler” moet zijn voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen, met name door 
gevaarlijke situaties of gedrag te detecteren.
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Sociale dialoog 
Seris zet zich in voor het respecteren van de vrijheid om vak-
bonden te vormen en het recht op collectieve arbeidsonder-
handelingen, in overeenstemming met de fundamentele 
conventies 87 en 98 van de Internationale Arbeidsorganisa-
tie. 

De Seris Group stimuleert een permanente sociale dialoog 
van kwaliteit met de sociale partners in het belang van alle 
medewerkers. Daarom wordt regelmatig overleg gepleegd 
met de medezeggenschapsorganen, op Europees niveau via 
de Europese Ondernemingsraad (EOR) maar ook op nationaal 
niveau in elk van de landen waar de Groep aanwezig is. 

Training en vaardigheden 
Omdat het mensen zijn die het bedrijf dagelijks vormgeven, heeft de 
Seris-groep zijn medewerkers altijd centraal gesteld in de strategie 
door personeelszaken nauw bij de medewerkers betrokken te laten 
zijn. 

Seris streeft ernaar om iedereen de sleutels te geven voor individuele 
en collectieve ontwikkeling. Integratietraject, trainingen, interne op-
leidingen (Seris Academy), ontwikkeling van vaardigheden, interne 
promotie, loopbaanontwikkeling: Seris heeft een duidelijk beleid 
waardoor het kan voldoen aan de eisen van de snel veranderende 
beveiligingsindustrie, terwijl het al zijn medewerkers de mogelijkheid 
geeft om met het bedrijf mee te groeien. 

185.301
is het aantal uren 

VAN TRAININGEN MET DOORBETAALD SALARIS 

INTERNATIONALE

ARBEIDSNORMEN

 I 51 I



SerisLEARNING,
het digitale opleidingsplatform 
van Seris Frankrijk 
De beroepen in de veiligheid en de beveiliging evolueren voortdurend en de medewerkers van Seris moeten steeds nieuwe vaar-
digheden en kennis ontwikkelen. Geconfronteerd met dit doel, spelen trainingen een grote rol bij de prestaties van medewerkers 
en hun vermogen om hun taken onder de beste omstandigheden te volbrengen. 
Sinds januari 2020 heeft Seris Frankrijk een trainingsplatform voor zijn 
medewerkers dat SerisLEARNING heet. Het is exclusief voor medewer-
kers en maakt het mogelijk om digitale trainingen te volgen. Mede-
werkers hebben in eerste instantie toegang tot modules die gericht 
zijn op hun beroep en hun taken. Dit platform biedt ook trainingen aan 
op basis van een benadering HSE (Hygiene Safety Environment) om 
medewerkers bewust te maken van de veiligheid op de werkvloer en 
het voorkomen van bepaalde arbeidsrisico's. Seris Frankrijk zet zich in 
voor een op de toekomst gerichte aanpak die de implementatie van 
specifieke modules mogelijk maakt volgens de bijzonderheden die op 
vestigingen van klanten worden aangetroffen.

Dit innovatieve educatieve platform is geschikt voor herhalende bood-
schappen over de veiligheid en bevordert het optimaal herinneren van 
concepten, waarbij iedereen vrij is om de aangeboden opleidingen in 
zijn eigen tempo te volgen en indien nodig te herhalen. Ten slotte is de 
aangeboden informatie voor iedereen hetzelfde, wat de eenheid en 
consistentie van de berichten garandeert.
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Een 4de opleidingscentrum 
gecertificeerd door de 
CNAPS voor Seris 
Academy in Frankrijk 

Na Roissy (Paris), Chaponnay (Lyon) en Seclin (Lille), wordt nu 
in Saint-Nazaire het vierde opleidingscentrum van de Seris 
Academy geopend. Dit nieuwe opleidingsinstituut van meer 
dan 600 m² is de enige privatieve instelling aan de Franse kust 
die alle opleidingen voor beroepen in de veiligheid aanbiedt en 
het mogelijk maakt om meerdere opleidingen tegelijk te vol-
gen. 

Het opleidingsinstituut is een echt kenniscentrum voor opleidingen in 
de veiligheid en de beveiliging, en biedt advies en expertise voor de 
implementatie van opleidingen, aangepast aan verschillende soorten 
klanten. Theoretisch onderwijs begeleidt praktische scenario's. Er 
worden een technisch platform en speciale educatieve ruimtes ter 
beschikking gesteld aan de leerlingen die er de werkomstandigheden 
tegenkomen die de realiteit benaderen: preventie en brandveiligheid 
en veiligheid op het werk, commerciële ruimten (sieraden, winkels 
met rekken, enz.), risicovolle gebouwen, met rook gevulde ruimte, 
gebied met toegangscontrole, gebied voor de conflicttraining en zelfs 
controlecircuits en rondes voor bewakers. 

Het trainingscentrum in Saint-Nazaire, net als de andere Seris Academy’s, 
houdt de kennis van de aanwezige medewerkers op peil en leidt de toe-
komstige medewerkers van Seris op, evenals werknemers van externe 
bedrijven (stadhuizen, ziekenhuizen, casino's, verpleeghuizen, enz.).

Seris Academy België 
publiceert zijn online 
catalogus 
Sinds 2019 geeft de online catalogus met trainingen een over-
zicht van het opleidingsaanbod en de planning met trainingen 
van Seris België 

In deze online catalogus vindt u meerdere trainingen op het gebied 
van bewaking, beveiliging en veiligheid. Ook is het mogelijk om socia-
le trainingen te volgen, zoals “Verdacht Gedrag herkennen”, “Beheer 
van radicalisering” of “Diefstalpreventie en beheer van lastige klan-
ten”. 

Deze catalogus is een eerste stap naar een eenvoudiger beheer van 
het trainingsaanbod, zowel vanuit het oogpunt van de klant, de werk-
gever als de deelnemer. De catalogus biedt met name de mogelijkheid 
om zich direct online op te geven, terwijl men altijd de mogelijkheid 
heeft om indien nodig een beroep te doen op het administratieve per-
soneel. Het administratieve personeel werkt ook aan de continue ont-
wikkeling van de kwaliteit van de aangeboden trainingen, aan de ont-
wikkeling van de inhoud en aan de pedagogie van trainers. 
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Milieu
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De 3 principes van 
Global Compact

7.  Bedrijven worden aangemoedigd 
om de voorzorgsbenadering van 
milieukwesties toe te passen;

8.  Bedrijven worden aangemoedigd 
om initiatieven te nemen om een 
grotere verantwoordelijkheid 
voor het milieu te bevorderen;

9.  Bedrijven worden aangemoedigd 
om de ontwikkeling en 
verspreiding van 
milieuvriendelijke technologieën 
te bevorderen.

De 10 doelen voor 
duurzame  
ontwikkeling

Als dienstverlener op het gebied van 
beveiliging is onze ecologische 
voetafdruk relatief klein. 
Toch hebben we een meting van onze 
impact uitgevoerd om deze te 
beperken. 

INDUSTRIE, 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

GEEN 
HONGER

BETAALBARE EN 
DUURZAME ENERGIE

DUURZAME STEDEN 
EN GEMEENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE

SCHOON WATER 
EN SANITAIR

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE 
EN PRODUCTIE

LEVEN IN HET 
WATER

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN 
TE BEREIKEN

Het milieubeleid van de Seris Group is gebaseerd op de 
volgende richtlijnen: 
•   de impact op het milieu tijdens onze activiteiten 

verminderen; 
•  Ons afval recycleren en meedoen aan de terugwinning 

van onze materialen; 
•  Investeren om onze ecologische voetafdruk te 

verkleinen; 
•  De bewustwording van milieuvriendelijke acties 

vergroten en interne initiatieven aanmoedigen; 
•  Integreren van milieucriteria in onze relaties met 

leveranciers en partners; 
•  Deelnemen aan de juiste toepassing van het milieubeleid 

van onze klanten op hun locaties. 

Deze acties worden toegepast door alle 
dochterondernemingen. Met het doel om de 
milieuprestaties continu te verbeteren, bewaakt de Seris 
Group de effectieve implementatie van deze punten en 
hun resultaten. 

“
Onze ondertekening van het Global Compact-initi-
atief van de Verenigde Naties is bepalend voor onze bedrijfs-
strategie. Duurzaamheid en milieu zijn kernwaarden die in 
alle activiteiten van Seris doordringen. Maatschappelijk Ver-

antwoord Ondernemen richt zich op het stimuleren en continu verbeteren van de drie 
belangrijkste pijlers van duurzame ontwikkeling: het milieu (Planeet), het sociale en 
maatschappelijke aspect (Mensen) en de economie (Winst). Dit vertaalt zich in maatre-
gelen die zowel intern (personeelsbeleid, afvalbeleid, etc.) als extern (beperking 
CO2-uitstoot, aanplant van bomen, etc.) worden genomen.
Concreet zetten we in op circulaire economie, recycling, energiebesparing, digitalise-
ring, vergroening van ons wagenpark en het opleggen van milieu-eisen aan onze leve-
ranciers.
Door te blijven inzetten op innovatie en dankzij onze ruimdenkendheid kunnen we dit 
engagement vandaag en in de toekomst nog meer waarmaken! “

Christophe SEGAERT Uitvoerend Voorzitter Seris Benelux

Duurzaamheid en milieu zijn kernwaarden die in alle 
activiteiten van Seris doordringen.
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Certificering ISO 14001: 2015: 
bewijs van onze inzet voor 
het milieu
De Seris Group, die zich bewust is van het belang om in de strategie 
rekening te houden met het milieu, heeft zich vrijwillig gecommit-
teerd aan milieubeheer door het beleid inzake milieubescherming te 
formaliseren.

De Seris Group heeft de certificering ISO 14001 al behaald voor het 
volgende gebied: Seris Technology (België), Seris Nederland, Seris 
Konsalnet Polen (Cleaning and Security). Het is gebaseerd op het prin-
cipe van continue verbetering van de prestaties op het gebied van het 
milieu door het beheersen van invloeden die verband houden met de 
activiteiten van het bedrijf.

Het voldoen aan deze norm getuigt van onze inzet en ons vermogen 
om het beheer en de bescherming van het milieu te waarborgen in 
het kader van onze activiteiten.

Wist u dat?
De norm ISO 14001 is de internationale norm voor het milieumanage-
ment. Deze is gebaseerd op het principe van continue verbetering van 
de prestaties op het gebied van het milieu door het beheersen van de 
impact die verband houdt met de activiteiten van het bedrijf. Deze 
aanpak wordt vaak weergegeven door het “Wiel van Deming”: plannen 
/ uitrollen / beheersen / verbeteren.

De norm ISO 14001 stelt de volgende eisen:

•  Continue verbetering van de prestaties en de be-
scherming van het milieu (bijvoorbeeld door mili-
euvervuiling te voorkomen);

•  de beheersing van risico's voor het milieu die 
voortvloeien uit de activiteiten van het bedrijf;

•  de naleving van de toepasselijke wettelijke vereisten.

Een van de vereisten van deze norm is te bepalen welke invloed de 
bedrijfsactiviteiten op het milieu hebben, de producten en diensten 
die het bedrijf kan beheersen en waarop het invloed kan uitoefenen, 
evenals de bijbehorende milieu-effecten vanuit het perspectief van 
een levenscyclus. Dit betekent dat eventuele op het milieu invloed 
hebbende aspecten ook bij leveranciers en afnemers in het milieuma-
nagementsysteem worden opgenomen.

SERIS Nederland 
behaalde de certificering 

ISO 14001: 2015 
in december 2020.
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De impact van  
zakelijk rijden 
verminderen  
De effecten op het milieu door zakenreizen binnen de Groep 
worden gevolgd en gemeten om deze te beperken. Alle ves-
tigingen van de Groep zetten zich in om voertuigen met een 
lage uitstoot te kiezen en hun verbruik te controleren. 

De milieu-indicatoren verwijzen - zoals alle indicatoren in dit 
rapport - naar de Europese ruimte waarin de Seris-groep ac-
tief is. Ze bevatten cijfers van de Poolse dochteronderneming 
Seris Konsalnet die op 1 juni 2019 bij de groep kwam, en 
deze zijn daarom niet aanwezig in het laatste rapport van de 
Groep uit 2019.

De indicatoren moeten daarom met de nodige voorzorg wor-
den geïnterpreteerd, aangezien de eerste jaren van integratie 
overgangsjaren zijn. Er zullen ook actieplannen worden op-
gesteld die gericht zijn op het beperken van de invloed van 
zakelijk rijden, met name gebaseerd op de vooruitgang van 
de technologieën van auto’s als onderdeel van de geleidelij-
ke vernieuwing van ons wagenpark de komende vier jaar.

zet Seris  Frankrijk zich in 
om de impact van de vloot 
auto’s te beperken 
Seris Frankrijk zet zich al vele jaren in voor een bedrijfsvoering die 
is gericht op een sociale en ecologische verantwoordelijkheid en 
blijft op dit gebied vooruitgang boeken.

Om de invloed op het milieu te beperken, koopt Seris Frankrijk 
geleidelijk meer elektrische auto’s, waardoor de continuïteit van 
bewakingsrondes en interventies op de vestigingen van klanten 
met schone voertuigen mogelijk wordt. 

De teams mobiele beveiligers zijn zich bewust van het belang van 
het milieu en optimaliseren hun verplaatsingen om de afgelegde 
kilometers en de CO

2
 -uitstoot zoveel mogelijk te verminderen: 

een resultaat dat de geleverde inspanningen nog verder stimu-
leert. 

Seris Frankrijk is waakzaam wat de CO2-impact van voertuigen be-
treft, en heeft daarom gekozen voor leasevoertuigen. Dankzij deze 
optie wordt het wagenpark voortdurend vernieuwd, waardoor we 
profiteren van de beste technologieën en een redelijk brandstof-
verbruik: zo daalde de gemiddelde CO2-uitstoot van het wa-
genpark naar 97 g/km in 2020 tegen 115 g/km in 2018.
Al deze acties hebben tot doel de invloed op het milieu door het 
gebruik van voertuigen voor de mobiele beveiliging te verminderen.

Het gebruik van hybride en elektrische voertuigen voor het wa-
genpark zal blijven bijdragen aan het verbeteren van onze ecologi-
sche voetafdruk

Alle medewerkers krijgen maandelijks informatie over ongelukken-
preventie en informatie over hoe ze hun brandstofverbruik kunnen 
verminderen en hun gedrag op de weg kunnen veranderen.

Om 

onze
impact op het 
milieu te 
verminderen 119

Gemiddelde CO2  
uitstoot  

IN G/KM 

53%
voertuigen met 

minder dan 
115 g CO 2 / km 

(EXCLUSIEF BESTELWAGENS)
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Seris Nederland doet mee 
aan het programma ecostars  
van de gemeente Rotterdam 
De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om vanaf 2025 een 
nul-emissiezone voor stedelijke verplaatsingen in Rotterdam in te voeren. 
Dit betekent dat alleen emissievrije bestelwagens en vrachtwagens - dat 
wil zeggen elektrische,of waterstofauto's - binnen drie jaar in de nul-emis-
siezone in Rotterdam kunnen rijden. 

Het door de stad gestarte programma Ecostars helpt bedrijven zich voor te bereiden op deze 
aanstaande verandering. Voorafgaand aan de deelname aan dit programma vond er een audit 
plaats voor Seris Nederland: de voertuigen voor bewakers en aanverwante processen werden 
daarin beoordeeld. Na afloop van deze audit behaalde Seris Security de maximale beoordeling 
voor bedrijven van 5 sterren. Een op Europees niveau erkende certificering die de acties van 
Seris Security bevestigt om aan een schoon en duurzaam transport te werken. 

Een nieuw elektrisch voertuig 
voor vervoer 

van Seris Luxemburg 
Seris Security in Luxemburg ondersteunt zijn klanten bij het opzet-
ten van Mobiele beveiligingsdiensten om hun infrastructuur, hun 
eigendommen en hun medewerkers te beveiligen. Mobiele beveili-
gingsdiensten zijn gebaseerd op My Seris. Via een internetportaal 
hebben klanten realtime toegang tot rapportages over de gelever-
de diensten. My Seris is geïmplementeerd in alle operationele cen-
tra voor mobiele beveiliging van het bedrijfsnetwerk en biedt meer 
veiligheid, traceerbaarheid en reactievermogen voor de klanten 
van Seris Security.

Seris Security, dat zich bewust is van de impact op het milieu, wilde 
de CO2-uitstoot van zijn activiteiten verminderen door zijn mobiele 
vloot aan te vullen met een nieuw elektrisch voertuig. De rondes in 
de buurt van het de mobiele vestiging in Luxemburg worden nu 
gereden in elektrische voertuigen.

Seris België: initiatieven 
voor schoon vervoer 
In België profiteren de medewerkers van Seris van de initiatieven voor 
schoon vervoer van het filiaal: abonnementen op het openbaar ver-
voer worden 100% terugbetaald en het uitbetalen van een premie 
aan fietsers.

De afdeling mobiele beveiliging gebruikt auto’s die zijn uitgerust met 
telematica waarmee informatie over het gebruik en de rijstijl recht-
streeks vanuit de auto's wordt doorgegeven om het wagenparkbe-
heer te optimaliseren. De medewerkers mobiele interventie hebben 
ook baat bij de bewustzijn over verkeersveiligheid en ecologisch rijden 
dat in hun opleiding is opgenomen.

Seris Logistics 
zet zich in voor 
een duurzamere 
logistiek 
Mechelen is de eerste Belgische stad die zich 
middels een pact inzet voor een duurzame en 
efficiënte stedelijke logistiek. Het doel? 
Nul-emissie in 2030. Seris Logistics sloot zich 
samen met andere bedrijven aan bij dit initia-
tief door in september 2020 één van de eer-
ste ondertekenaars van deze overeenkomst 
te worden.

M ILIE U
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110 nieuwe 
bomen geplant dankzij 
Seris België! 
In 2019 werd oude IT-apparatuur van Seris Academy, Seris Logistics, 
Seris Monitoring en Seris Security in België opgehaald bij de ICT-afde-
ling. In totaal heeft Out of Use, een partner van Seris België, van het 
hoofdkantoor in Diegem drie containers apparatuur opgehaald, ofwel 
het equivalent van bijna een ton IT-apparatuur.

Door deze materialen te schenken aan Natuurpunt via de partner Out 
of Use, heeft Seris België bijgedragen aan de financiering en aanplant 
van 110 bomen. In totaal werden twee percelen, gelegen in het Ede-
gemse beekdal, met bomen beplant. Het eerste perceel heeft een 
oppervlakte van 26.000 m² en ligt in een bos en bestaat daarnaast uit 
5000 m² regelmatig overstroomd land.

Clean up Rotterdam 2020: 
179 kilo plastic en afval 
ingezameld 
In september 2020 hebben de teams van Seris Nederland meegedaan 
aan het inzamelen van 179 kilo plastic en afval door samen de Neder-
landse rivier de Rotte in Rotterdam schoon te maken. De medewer-
kers van Seris Nederland werden bij het inzamelen van vuil begeleid 
door de organisatie Plastic Whale, wiens ambitie het is om overal ter 
wereld plasticvrije wateren te garanderen. De organisatie maakt pro-
ducten van het ingezamelde plastic en geeft informatie aan jongeren, 
bedrijven en individuen over kwesties met betrekking tot de bescher-
ming van wateren. 

Seris Nederland
verkleint de ecologische 
voetafdruk door te kiezen 
voor een ecologisch 
verantwoord kantoor 
Het personeel van het hoofdkantoor van Seris Nederland verhuisde 
net voor hert begin van 2020 naar een nieuw pand in Dordrecht, de 
oudste stad van Nederland. Deze verhuizing draagt om verschillende 
redenen bij aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van het bedrijf: 
ruimtes die afzonderlijk van elkaar kunnen worden verwarmd, verlich-
ting die automatisch aan en uit gaat dankzij sensoren, met regenwa-
ter gespoelde toiletten… 

Ons afval verminderen 
en meedoen aan de 
terugwinning ervan 
De Seris Group houdt zich bezig met afvalrecyclage 
en werkt aan de terugwinning van materialen waar 
dat mogelijk is. In elk land worden samenwerkingen 
opgezet voor de inzameling en recycling van al dan 
niet vertrouwelijk papier. Er zijn acties ondernomen 
voor de terugwinning van IT-apparatuur in de ver-
schillende vestigingen van de Seris Group. 
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Het beperken van de 
ecologische voetafdruk 
van verplichte 
beroepskleding 
Sinds enkele jaren onderneemt de Seris Group initia-
tieven om de voetafdruk van verplichte beroepskle-
ding te beperken, aangezien dit als aanbieder van 
beveiligingsdiensten één van de grootste belastin-
gen van het milieu is.

In Frankrijk is, net als in Luxemburg, sinds 2017 begonnen 
met de inzameling en recycling van uniformen in alle vesti-
gingen van de groep. De inzameling wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met onze kledingleverancier Mulliez-Flory, en 
bestaat uit het opzetten van inzamelpunten voor textiel op 
de vestigingen, waarna de ingezamelde kleding wordt uit-
eengerafeld en daarna gerecycled. 

Samen met een partner zamelt Seris België ook gebruikte 
beroepskleding in voor de recyclage en het heeft een metho-
de ontwikkeld voor de persoonlijke vervanging van unifor-
men die zo goed mogelijk aansluit bij de reële behoeften van 
elke medewerker dankzij een jaarlijks puntensysteem. Dit 
eenvoudige initiatief stelt het bedrijf in staat om de voorraad 
uniformen op een verantwoorde manier te beheren. 

In Nederland werd in 2018 een samenwerking met een leve-
rancier ondertekend, wat leidde tot een nieuw uniform, dat 
ethischer en milieuvriendelijker is.

Tot slot is Seris Konsalnet in Polen begonnen met een ver-
antwoord beheer van zijn voorraad uniformen. Uniformen 
worden alleen vervangen als dat nodig is en als ze niet meer 
kunnen worden gebruikt. De gebruikte uniformen worden 
vervolgens overgedragen aan een partner die een professio-
nele service voor textielafval biedt.

Seris Frankrijk bundelde zijn krachten met Mulliez-Flory 
voor de recycling van zijn beroepskleding 
Tegenwoordig is de recyclingindustrie voor kleding in Frankrijk relatief onderontwikkeld, vooral voor beroepskleding. Meer dan 7000 medewer-
kers dragen een Seris-uniform: een grote uitdaging op het gebied van recycling als we weten dat dit meer dan 1700 kg textiel per jaar verte-
genwoordigt. Seris heeft natuurlijk contact opgenomen met zijn kledingleverancier, Mulliez-Flory, om de impact op het milieu van de reglemen-
taire verplichte beroepskleding te beperken en een meer verantwoorde benadering te ontwikkelen.

Het recyclingproces van beroepskleding 
van Seris
Elke vestiging van Seris is verantwoordelijk voor het bij bewakers en 
medewerkers inzamelen van gebruikte beroepskleding. 

Nadat de kleding is ingezameld, haalt Mulliez-Flory ze op in de vesti-
ging en brengt ze naar een sociale werkplaats om een eerste sortering 
uit te voeren op niet-recyclebare onderdelen, zoals metalen gespen. 
Vervolgens wordt de recycling van de kleding volledig intern uitge-
voerd: er worden bedrijven gekozen voor het uitrafelen, versnipperen 
en vermalen om lompen, isolatiemateriaal, enz. van het textiel te ma-
ken. Wist u dat de gerecyclede kleding wordt gebruikt als akoestische 
en thermische isolatie voor de auto-industrie? Een interessant herge-
bruik van textiel dat eerst onze lichaam en vervolgens onze auto’s 
tegen de kou isoleert! 

80% van het textiel van de uniformen van Seris is recyclebaar, terwijl 
dit voor een zogenaamd “standaard” uniform gemiddeld 70% is. Het 
niet-recyclebare deel wordt verbrand.

Welke toekomst voor recycling?
Vandaag de dag wordt in de wereld 50% van het textiel van confectie-
kleding en beroepskleding begraven. Het is daarom van essentieel 
belang dat bedrijven overgaan op een meer milieuverantwoorde aan-
pak. Er ontstaan nieuwe productiemethoden, zoals ecodesign (minder 
vervuilend textiel, minder verpakking) en de circulaire economie (ma-
ken van nieuwe kleding met gerecyclede textielvezels).

Dit zijn nog steeds dure mogelijkheden, die toch een mooie toekomst 
tegemoet gaan!

I 60 I



Het milieucharter van de Groep kan worden gedownload in het Frans 
en Engels op de site www.Seris.com, onder “Onze verantwoordelijkhe-
den”. Het is het doel van het milieucharter om klanten en partners te 
informeren over hun verplichtingen en om al onze medewerkers be-
wust te maken van onze verantwoordelijkheid en acties ten aanzien 
van het milieu. 

In elk land worden medewerkers op de hoogte gebracht van het mili-
eubeleid dat ook van kracht is op de vestigingen van klanten die we 
beveiligen. Specifieke elementen wat het milieu betreft zijn opgeno-
men in de algemene beveiligingsinstructies. 

Als onderdeel van de diensten kan de Groep ook “milieu-verantwoor-
delijke rondes” houden, waarbij de bewakers nagaan dat de instructies 
op het gebied van milieubescherming worden toegepast (geen lek-
ken, gesloten deuren en ramen, lichten uit, enz.). 

Door deze acties doen we mee aan de correcte toepassing van het 
milieubeleid van onze klanten op hun locaties. 

Ten slotte zijn milieucriteria opgenomen in het charter voor verantwoor-
de aankopen van de Groep, om zo, naast Seris zelf, onze leveranciers en 
onderaannemers bij de milieubescherming te betrekken. Deze kan ie-
dereen in het Frans en Engels raadplegen, en ze zijn te vinden op de 
website van de Groep, onder “Onze verantwoordelijkheden”. 

Seris Frankrijk:  
starten van een 
bewustmakingscampagne 
over milieuvriendelijke acties 
In 2019 startte Seris Frankrijk een campagne met posters met ecolo-
gische gebaren die in het dagelijks leven of op het werk kunnen wor-
den toegepast. Deze aanwijzingen zijn in tekst en beeld uitgedrukt om 
de ecologische verantwoordelijke handelingen op alle interne com-
municaties van Seris Frankrijk te illustreren. De rode draad van deze 
bewustwordingscampagne is de slogan “Onze voetafdruk verkleinen”, 
die is gekoppeld aan de afbeelding van een groene voetafdruk van een 
panda. Een sterk symbool aangezien de panda vandaag de dag nog 
steeds een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld is.

Deze campagne met zeven verschillende posters die op strategische 
punten in de gebouwen van Seris Frankrijk zijn opgehangen, is een 
herinnering aan de juiste ecologische gebaren die moeten worden 
aangenomen en gaan over de volgende onderwerpen: 
• Vervoer, laten we onze gewoontes veranderen 
• Papier, laten we de zwart-wit reflex hebben 
• Energie, laten we besparen 
• Kantoor, pas op voor uitwassen 
• Water, laten we er zuinig op zijn 
• Afval, laten we ons milieu beschermen 
Deze campagne wordt binnenkort aangepast en uitgerold in alle doch-
terondernemingen in Europa.

Maskers met het Seris 
logo in wasbare  
en recyclebare stof voor 
de Franse medewerkers 
In september 2020 werden herbruikbare en recyclebare stoffen mas-
kers uitgedeeld aan de medewerkers van Seris Frankrijk. Deze nieuwe 
maskers zijn getest in de Franse regio's en op het hoofdkantoor van 
Seris Frankrijk en ze zijn licht, ademend en dekken tegelijkertijd de 
mond en neus goed af. Ze zorgen ook voor een zeer goede filtratie. De 
verstelbare sluitingen achter de oren maken het mogelijk om ze aan 
te passen aan alle types hoofden en zo mogelijke irritaties na het 
langdurig dragen van het masker te voorkomen. 

Dit stoffen masker is tot 50 keer wasbaar op 60° en komt tegemoet 
aan de eis om de ecologische voetafdruk van de professionele uitrus-
ting te beperken. Nadat het masker 50 keer is gebruikt, moet het nog 
een laatste keer worden gewassen voordat het wordt teruggestuurd 
naar een lokale leverancier. De ingezamelde gebruikte maskers wor-
den gerecycled door de leverancier van Seris Frankrijk. 

voorlichting
belanghebbenden 
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Strijd tegen 
corruptie 

I 62 I



Strijd tegen 
corruptie Het principe  

van Global  
Compact 

10.  Bedrijven worden 
aangemoedigd om op te treden 
tegen corruptie in alle vormen, 
inclusief afpersing en 
omkoping.

De 4 doelen voor 
duurzame  
ontwikkeling

“
Volgens schattingen van de Verenigde 
Naties bedragen de wereldwijde kosten van corruptie on-
geveer 2600 miljard per jaar. Een duizelingwekkend cijfer dat 
een beeld geeft van het enorm grote gemis aan belastingin-
komsten en economische groei voor landen, en kan daarmee 
in termen van verminderde levenskwaliteit voor burgers wor-
den vertaald.
Terwijl steeds meer landen specifieke regelgevingen aannemen om deze 
plaag een halt toe te roepen (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in de Ver-
enigde Staten in 1977, UK Bribery Act in het Verenigd Koninkrijk in 2010, Loi 
Sapin II in 2016 in Frankrijk), lijkt het erop dat bedrijven een leidende rol 
moeten spelen in de strijd tegen corruptie. Het gaat natuurlijk ook om hun 
reputatie, maar ook om hun prestaties, aangezien een in 2015 gepubliceerde 
studie van de Harvard University laat zien dat zelfs als bedrijven die het niet 
nauw nemen met corrupte, een grote groei hebben in corrupte landen, ze dit 
doen ten koste van hun financiële winstgevendheid.
Voor de SERIS Group, die beveiligings- en veiligheidsdiensten aanbiedt, is in-
tegriteit een essentieel onderdeel van de vertrouwensband met onze klanten 
uit zowel de privatieve als de publieke sector. 
Net zoals de groei en internationalisering van de Groep voortdurend verande-
ren, evolueert ook het programma van corruptiepreventie van ons bedrijf en 
dit maakt ook deel uit van onze strategie. Het nalevingsbeheer is aan veran-
dering onderhevig, de Ethische stuurgroep is beter gestructureerd, ethische 
correspondenten treden op als lokale tussenpersonen voor de Groep en wor-
den ook gevraagd om voorstellen te doen. En het is mijn rol als Directeur Ju-
ridische Zaken en Wettelijke Naleving om van het respect voor integriteit-
snormen een concurrentievoordeel voor SERIS te maken. 
De private beveiligingssector heeft nog te vaak last van een slecht imago. 
Toch bieden we bescherming! Als onze klanten ons hun veiligheid toevertrou-
wen, moeten we ze dan niet op zijn minst verzekeren van onze integriteit? 
Voor mij zijn de acties tegen corruptie van onze Groep een integraal onder-
deel van het dienstenaanbod.
Hoe past dit alles in het respecteren van de mensenrechten en de ambities 
van Global Compact? Met verwijzing naar de legende van de kolibrie*, zou ik 
zeggen dat we er bij SERIS aan toegewijd zijn om met ons deel bij te dragen.

Sophie LECLERC 
Directeur Juridische Zaken en Wettelijke Naleving van de Groep

In het kader van het Global Compact van de Verenig-
de Naties is de strijd tegen corruptie een belangrijke 
pijler in de verdediging van de mensenrechten. 

GOEDE 
GEZONDHEID 
EN WELZIJN

VREDE, JUSTITIE EN 
STERKE PUBLIEKE 
DIENSTEN

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN 
TE BEREIKEN

* Op een dag, zegt de legende, was er een enorme bosbrand. Alle doodsbange dieren keken hulpe-
loos naar het vuur. Alleen een kolibrie was druk in de weer en vervoerde een paar druppels water 
in zijn snavel om ze op het vuur te gooien. Na een tijdje zei het gordeldier, geïrriteerd door deze 
belachelijke actie, tegen hem: "Kolibrie! Ben je gek? Deze paar waterdruppels blussen het vuur 
niet!”
En de kolibrie antwoordde hem: "Ik weet het, maar ik doe mijn deel." 
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In 2017 zijn de Groep en de dochterondernemingen, met de steun van 
een gespecialiseerd bedrijf, begonnen met de implementatie van 
maatregelen om corruptie of beïnvloeding in alle nationale en interna-
tionale activiteiten op te sporen en te voorkomen, zoals bepaald in 
artikel 17 van de wet Sapin 2. 
Zo is er begonnen met een omvangrijk conformiteitsplan. de volgende 
acties zijn uitgevoerd: 

-   bewustmaking van managers in de strijd tegen corruptie; 
-  identificatie van de belangrijkste risico's op corruptie;
-   opstellen van een kaart met risico’s; 
-   opstellen en verspreiden van een gedragscode tegen corruptie die 

geldt voor de medewerkers van de Groep. 

De Seris Group heeft ook een professioneel klokkenluiderssysteem 
opgezet, dat in alle landen wordt ingezet. 

Medewerkers worden daarom uitgenodigd om eventuele zorgen op 
het gebied van ethiek / integriteit / naleving voor te leggen aan een 
ethische commissie die per e-mail kan worden bereikt op het volgen-
de adres: ethics@seris.com.

Strijd
tegen

corruptieAls lid van de International League of Surveillance 
Companies heeft Seris zich er in het kader van zijn 
activiteiten ook formeel toe verbonden om de 
Gedragscode en Ethiek van de International League of 
Surveillance Companies te respecteren. Deze 
gedragscode bestaat uit een aantal regels die ons 
gedrag bepalen bij het uitvoeren van onze activiteiten. 
Deze gedragscode is voor al onze belanghebbenden te 
raadplegen op de website van de International League of 
Surveillance Companies. 

Als onderdeel van de professionele activiteiten streeft de 
Seris Group naar eerlijke zakelijke relaties. In elke 
vestiging wordt een interne controleprocedure opgesteld 
tijdens kostprijsberekeningen en bij het ondertekenen 
van contracten met klanten. 

Om te garanderen dat ons ethisch verantwoorde beleid 
ook daadwerkelijk wordt toegepast, en om meldingen 
van incidenten in te zamelen en te onderzoeken, is in 
2020 een Commissie Ethiek voor de Groep opgericht. 

Als belangrijke speler binnen de 
veiligheidssecor, heeft de Seris 
Group een primordiaal 
belang bij de integriteit 
die dagelijks aan de basis van zijn 
zakelijke relaties en professionele 
praktijken moet staan. 
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Strijd tegen corruptie: Seris Konsalnet behaalt 
de certificering iso 37001: 2016 
Seris Konsalnet voldoet aan de vereisten van ISO 37001: 2016 door een beleid en processen te implementeren die een hoog 
niveau van ethiek in de activiteiten garanderen. 

Ter herinnering: ISO 37001:2016 definieert 
vereisten en geeft aanbevelingen voor het 
opzetten, implementeren, bijwerken, 
beoordelen en verbeteren van een 
managementsysteem tegen corrup-
tie. Het beleid tegen corruptie van 
Seris Konsalnet is met name geba-
seerd op het verbod: 

-  om werkstations en officiële func-
ties gebruiken om onterechte 
voordelen te verkrijgen,

- misbruik te maken van rechten, 

-  materiële voordelen te accepteren en te 
geven. 

Verantwoordelijk 
inkopen

De certificering tegen corruptie ISO 37001 is 
bedoeld om organisaties te helpen tegen 
corruptie te strijden en een ethische be-
drijfscultuur te bevorderen. Het is bedoeld 
om corruptie door werknemers of door za-
kenpartners van het bedrijf te voorkomen, 

op te sporen en aan te pakken.

Wist 
u 

dat 
?

In overeenstemming met zijn verplichtingen voert Seris een aankoop-
beleid uit dat tot doel heeft bij te dragen tot de economische efficiën-
tie van het bedrijf en tegelijkertijd een evenwichtige en duurzame 
samenwerking met zijn partners tot stand brengt. 

Voor Seris speelt het beheersen van de waardeketen een essentiële 
rol bij het succes van het bedrijf. Het is een manier om negatieve ef-
fecten te verminderen en de positieve effecten op de drie belangrijk-
ste gebieden te vergroten: Economisch, Milieutechnisch en Maat-
schappelijk. 

Ook heeft de Groep er in 2017 voor gekozen om het aankoopbeleid en 
de verplichtingen die ze van leveranciers en onderaannemers verlangt 
te formaliseren. Het handvest voor verantwoorde aankopen van de 
Groep is te raadplegen op de website www.seris.com, rubriek “Onze 
verantwoordelijkheden”. 

Dit handvest getuigt van onze wens om de principes van duurzame 
ontwikkeling in onze activiteiten te integreren en onze interacties en 
algemene prestaties met onze leveranciers en onderaannemers te 
verbeteren. 

Het wil een gemeenschappelijk referentiekader zijn voor de kopers en 
leveranciers van de Groep. Het beschrijft de verplichtingen die Seris 
van zijn leveranciers en onderaannemers verlangt, evenals de ver-
plichtingen die Seris jegens hen aangaat, in alle landen waar de Groep 
actief is. 

Door dit handvest te ondertekenen, verplichten leveranciers zich er-
toe dit handvest dagelijks toe te passen en samen met Seris deel te 
nemen aan de implementatie van deze aanpak met het oog op voort-
durende vooruitgang en uitwisseling.

Transparantie  
en controle 

In alle landen waar de Groep aanwezig is, worden regelmatig interne 
audits uitgevoerd in overeenstemming met de norm ISO 9001:2015. 

De geconsolideerde rekeningen van de Groep worden elk jaar door 
commissarissen gecontroleerd en gecertificeerd. 

ST
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Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevens-
bescherming in werking getreden. Seris verplicht zich er daarom 
toe om, in overeenstemming met de verplichtingen van de Euro-
pese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
de betrokken personen in alle transparantie te informeren over het 
doel van het gebruik van hun gegevens. De Groep gebruikt ze al-
leen, en vertrouwt ze alleen toe aan derden, om een vooropgestel-
de doel te bereiken en bewaart ze voor de nodige periode met be-
hulp van perfect beveiligde informatiesystemen. 

Er zijn medewerkers voor de gegevensbescherming aangesteld in 
alle landen van de Groep om de naleving van de AVG te implemen-
teren. Zij zijn de bevoorrechte gesprekspartners die vragen met 
betrekking tot het beheer van persoonlijke gegevens kunnen be-
antwoorden. 

“De AVG in de  
veiligheidssector”,  
een nieuwe opleiding die 
wordt aangeboden door 
Seris België 
De opleiding “AVG in de veiligheidssector” die Seris België 
sinds 2020 aanbiedt, is een training die de nieuwe richtlij-
nen inzake de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer in de private veiligheidssector in de praktijk brengt. 

Het doel van de training is om deelnemers een basiskennis van de 
AVG te geven, van zijn principes en praktische toepassingen. Kleine 
en middelgrote bedrijven in de sector, die aan de AVG moeten vol-
doen, kunnen deze tweedaagse training volgen. Aan de hand van 
concrete voorbeelden uit de private veiligheidssector biedt de trai-
ning “AVG in de veiligheidssector” deelnemers de mogelijkheid om 
te profiteren van hulpmiddelen die direct toepasbaar zijn in hun 
bedrijf. 

BESCHERMING
bescherming van 

persoonsgegevens

De gegevens in dit document consolideren de cijfers van de Se-
ris-groep en de dochterondernemingen in Frankrijk, België, Ne-
derland, Luxemburg en Polen. Ze hebben betrekking op het 
kalenderjaar 2020; ze moeten ook met de nodige voorzorg 
worden genomen, aangezien het jaar 2020 aanzienlijke opera-
tionele verschillen kende (ten opzichte van 2019) als gevolg 
van de covid-crisis, in het bijzonder omdat bepaalde activiteiten 
volledig werden stilgelegd. Daarnaast werd op 1 juni 2019 de 
dochteronderneming Seris Konsalnet in Polen in de Groep op-
genomen.
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www.seris.com 

SE
R

IS
 G

ro
up

 -
 S

ep
te

m
be

r 2
0

21
 -

 F
ot

o 
cr

ed
its

: S
er

is
 G

ro
up

, S
tu

di
os

 G
ar

ni
er

, O
H

E!
 S

tu
di

o,
 J

ac
ek

 T
ru

jn
ar

a,
 M

ar
ek

 D
ar

ni
ko

w
sk

i, 
A

rt
ur

 M
ic

ek
, K

rz
ys

zt
of

 S
ta

ni
sz

ew
sk

i, 
A

rk
ad

iu
sz

 P
io

tr
ow

sk
i, 

M
on

ik
a 

R
oc

zo
n,

 J
on

at
ha

n 
D

eb
ee

r /
 is

o8
0

0
, P

hi
l M

or
tr

eu
x 

/ 
M

TX
 S

.A
.S

 S
ep

ar
ge

fi 
m

et
 e

en
 k

ap
ita

al
 v

an
 3

2 
60

0
 0

0
0

 €
 -

 R
.C

.S
 

P
ar

is
 4

87
 6

76
 2

49
 -

 M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 z
et

el
 : 

6 
ru

e 
du

 G
én

ér
al

 d
e 

La
rm

in
at

 -
 7

50
15

 P
ar

ijs
 -

 F
ra

nk
rij

k


