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Boodschap van het Presidium 

De lectuur van het Securex MVO-Rapport van 
2015 bevestigt, voor zover nodig, een realiteit 
die wij bewust en vastberaden opgebouwd 
hebben: MVO maakt voortaan deel uit van 
het DNA van Securex en staat als dusdanig 
trouwens ingeschreven in de strategie 2016-
2018 die alle entiteiten van de groep officieel 
bekrachtigd hebben. 

Het doel bestaat er hier niet in toe te 
geven aan een modegril of eindeloos een 
simplistische slogan te herhalen die ons, 
tegen beperkte kost, een gerust geweten zou 
bezorgen. 

MVO is het resultaat van een krachtige 
aanpak, geïnspireerd door de waarden van 
onze groep. Dit wordt bevestigd doorheen 
concrete acties, die de steun genieten van al 
onze 1600 medewerkers, dit alles rond de 7 
assen die in dit rapport geanalyseerd worden. 

Een andere, meer algemene en 
geruststellende vaststelling: wij zijn lang niet 
de enigen die in deze innoverende context 
werkzaam zijn: talrijke ondernemingen 
groeperen zich in een netwerk en investeren 

in deze essentiële opdrachten die beogen 
een beter «samenleven» tot stand te brengen, 
als vector van een betere wereld... gebaseerd 
op optimisme, een onmisbaar element in de 
opbouw hiervan. 

Duurzame inzetbaarheid neemt in dit rapport 
een prominente plaats in. Biedt zij immers 
geen antwoord op «de talrijke uitdagingen 
die ons in de nabije toekomst te wachten 
staan»?

Tot slot beklemtonen wij graag dat de 
opdrachten van onze Stichting Securex, zoals 
vaak in dit rapport herhaald wordt, perfect 
aansluiten bij de concrete uitwerking van 
dit MVO-beleid, als borg voor onze wil om te 
investeren in maatschappelijke projecten die 
het zuivere winstbejag ver overstijgen. 

Deze originele benadering onderscheidt ons 
van de  anderen. Laten wij hier fier op zijn! 

Nog een heel aangename lectuur! 
Rik Van Quickenborne, Voorzitter
Patrice Courtin, Vicevoorzitter 



De MVO-
visie van Securex 
Securex, die als motto ‘Hu-
man Capital Matters’ heeft, 
neemt zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op 
en wil een duurzame maat-
schappij bevorderen die de 
levenskwaliteit van de mens 
vrijwaart. 

De MVO-missie van 
Securex
Wij focussen op de mens, op de 
impact van arbeid op de mens, 
de bedrijven en de maatschap-
pij in ruimere zin. Wij geven 
voorrang aan de integratie of 
de re-integratie van personen 
in het economische, sociale en 
culturele leven.



De mens 
in het 

middelpunt van 
onze MVO strategie 

Het voort-
bestaan en 

de duurzaam-
heid van Secu-

rex garanderen

Onze ecologische voet-
afdruk verkleinen

Steun aan collega’s 

die zich vrijwil-

lig inzetten voor 

maatschappe-

lijke projecten 

ten dienste van 

anderen

Het aanmoedigen van 
maatschappelijke projec-
ten die de (re)integratie 

van personen op de 
arbeidsmarkt 
ondersteunen

Het omkaderen van 
‘jong talent’, zowel op 

economisch, sociaal als 
cultureel vlak. 

De Stichting Securex ondersteunt onze strate-
gie, omdat zij volgende maatschappelijke pro-
jecten aanmoedigt: 

De MVO-strategie focust op volgende thema’s: 

empact
Dit MVO-Rapport 

2015 bespreekt de 
evolutie van onze 

MVO-strategie in alle 
Securex vestigingen 
in België, Frankrijk, 

Luxemburg en 
Nederland. 



Stakeholders

Onze verschillende stakeholders bepalen onze 
reputatie. Onze klanten, onze medewerkers, onze 
MVO-ambassadeurs, onze partners, onze leveran-
ciers, de overheidsinstanties enz. bekijken ons 
bedrijf allemaal vanuit een ander oogpunt. De 
uitbouw en de instandhouding van onze relaties 
met elke stakeholder geniet al onze aandacht 
omdat wij met elke partij open en transparant 
willen communiceren. Wij voeren een constante 
dialoog en bieden hen voortdurend een luiste-
rend oor. 

Klanten

Personeel

LeveranciersOpenbare besturen

Partners

Onze specifieke structuur
De juridische vormen (1) van de meeste juridi-
sche entiteiten van Securex, zoals de Wetgever 
ons die oplegt, bieden ons de mogelijkheid geen 
aandeelhouders te hebben en geen kapitaal te 
moeten vergoeden. De overschotten worden 
aangewend om onze solvabiliteit te versterken 
en onze duurzaamheid en ontwikkeling te ga-
randeren.
(1) vzw’s, verenigingen voor onderlinge verzekering, ziekenfondsen. 



Onze hiervoor gedefinieerde MVO-strategie berust 
op 7 pijlers en vertaalt zich in concrete acties. 
De 7 pijlers werden bepaald op grond van de ISO 
26000-richtlijn om ons in staat te stellen van het 
‘People-Planet-Profit’ model naar een concrete 
richtlijn, de ISO 26000, te evolueren. 

1. Goed bestuur van de onderneming  

2. Respect voor de rechten van de mens

3. Arbeidsrelaties en -omstandigheden

4. Respect voor het milieu

5. Eerlijke handelspraktijken

6. Consumentenzaken

7.  Maatschappelijk engagement van de  
onderneming empact
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Goed beheer en Integratie van MVO binnen de organisatie
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Sustainability

  Klantgerichte benade-
ring
Onze klant is de voor-
naamste inspiratiebron 
voor al onze acties.

  Vertrouwen en verant-
woordelijkheid 
Wij nemen initiatieven 
om nog beter te preste-
ren, in een klimaat van 
onderling vertrouwen. 

  Samen sterk
Wij werken samen met 
onze collega’s, partners, 
leveranciers en klanten 
om diensten te ontwikke-
len en te leveren die het 
verschil uitmaken.  

 Duurzaamheid
Ons doel bestaat erin 
duurzaam te onderne-
men, met respect voor 
onze klanten, onze me-
dewerkers en het milieu 
(MVO). 

onze bedrijfswaarden
In onze dagelijkse acties streven wij ernaar de 

4 waarden van Securex na te leven

De Waarden van ons bedrijf bepalen het leven van de onderneming en het gedrag van elke medewerker



Let’s make…
Laten wij, samen met onze klanten, 
tot actie overgaan, proactief handelen 
voor... 

Organisations and people
… de achterliggnde organisaties en 
mensen, met inbegrip van onze eigen 
medewerkers... 

Successful
… anderen helpen om succes te 
kennen (op financieel en persoonlijk 
vlak). Hun succes is trouwens ook het 
onze, en omgekeerd. 

In Business and in Life
Vandaag zijn beroeps- en privéleven 
immers almaar sterker met elkaar 
verweven, professioneel en privésucces 
zijn heel sterk met elkaar verbonden. 

Goed beheer en Integratie van MVO binnen de organisatie

Let’s make
organisations

& people 
successful 
in business
& in life!

De Mission Statement van Securex dient als volgt begrepen te worden:  



Goed beheer en Integratie van MVO binnen de organisatie

Securex is lid van ‘The Shift’
The Shift is het Belgisch platform voor duurzame inzetbaarheid dat zo’n 
350 ondernemingen, NGO’s en andere organisaties groepeert, met als doel 
partnerships te stimuleren en bij te dragen tot de opbouw van duurzame 
operationele modellen. 

The Shift heeft Securex geholpen bij d realisatie van het eerste CSR as-
sessment. Hierna geven wij u de heel positieve resultaten hiervan weer.  



MVO Ambassadeurs 2015 2016

Goed beheer en Integratie van MVO binnen de organisatie

Anne Coupé, Ann Facq, Arlette Wyns, Bart Ameels, Bernard Vandermeersch, Chantal Dejaeghere, Chantal Rae, Eef Hauspie, Erik Gerritsen, 
Frank Schamp, Guido Mattheeuws, Heidi Verlinden, Hermina Van Coillie, Karolien De Prez, Petra Margreve, Peter De Pauw, Tim Blanckaert,  
Wim Ceuppens, Wim De Smet, Charlotte Martot, Bram Dehaene, Joy Ryaziga, Pierre Schmit, Nathalie Cornelis, Emily Deglas, Paul Morbee,  
David Ducheyne

De betrokkenheid van alle collega’s bij onze MVO-benadering is van essentieel belang. De MVO Ambassadeurs zijn het bindmid-
del met en de woordvoerders voor de MVO-projecten en -ideeën. 



Respect 
voor de 

Mensenrechten
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Respect voor de Mensenrechten

Securex wil, als HR-leader, ertoe bijdragen de kwaliteit van de 
werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo dragen wij 
bij tot meer duurzame inzetbaarheid en een meer menselijke 
maatschappij waar elke persoon vlotter zijn plaats vindt. Dit 
sluit ook aan bij onze MVO-strategie: Onze opdracht behelst 
de (re)-integratie van mensen op de arbeidsmarkt (ref. artikel 
22 van de Verklaring van de Rechten van de Mens).  



microStart is als organisatie actief in het verlenen van microkre-
dieten in België. Zij financiert, door middel van beperkte leningen, 
personen die een bedrijfje willen oprichten of een al door henzelf 
opgerichte onderneming verder willen uitbouwen. 
Bovendien begeleidt microStart haar klanten gratis door hen toe-
gang te verlenen tot een hele reeks diensten en gratis adviezen 
(coaching en vorming), die voornamelijk door ervaren vrijwilligers 
verstrekt worden. 
Securex stelt op regelmatige basis zijn lokalen ter beschikking voor 
afspraken met de starters en diverse opleidingen. Wij drukken de 
syllabi voor de door microStart gegeven vormingen en organiseren 
ontmoetingen tussen de microStart coaches en de Securex experts.   

Respect voor de Mensenrechten



Securex doet een beroep op  
Diversicom en steunt deze orga-
nisatie, die de tewerkstelling van 
mindervalide personen in grote 
mate  vergemakkelijkt. Dankzij 
Diversicom zal het aantal werk-
nemers met een beperking bij 
Securex en in andere bedrijven 
kunnen stijgen. Securex heeft ook 
deelgenomen aan DuoDay.  

Respect voor de Mensenrechten

Competent zijn is 
geen pluspunt, het is 

een voorwaarde. Hierover spreken is geen 
ijdele hoop noch ijdel-
heid. Het draagt bij tot 

een evolutie en een 
gedragsverandering.  

Een mindervalide 
persoon aan-
werven is niet 
grootmoedig, 
het is een daad 
van verantwoor-

delijkheidszin. 



Securex ondersteunt Teach for Belgium, dat tot doel heeft jonge, gemo-
tiveerde gediplomeerde leerkrachten aan te trekken, die te vormen en 
te begeleiden om gedurende 2 jaar les te gaan geven in de zogenaamde 
“scholen met gedifferentieerde omkadering” om het afhaken van leerlin-
gen te vermijden en het aantal gediplomeerden op de arbeidsmarkt te 
verhogen.  

Respect voor de Mensenrechten

ONZE VISIE



Discover your talent is een initiatief van Secu-
rex en van andere ondernemingen met het doel 
jongeren op zoek naar een job te helpen bij het 
ontdekken van hun professionele competenties. 
Onze collega’s begeleiden aldus elk jaar een 
honderdtal jongeren bij hun zoektocht naar een 
eerste job door hen tips mee te geven via diver-
se workshops rond thema’s als de opmaak van 
een cv of de voorbereiding op een aanwervings-
gesprek. 

School in Molenbeek: Wij helpen een klas van 
een school uit de kansarme buurten van Molen-
beek (Brussel). Wij bieden ondersteuning op het 
vlak van infrastructuur door de studenten op te 
vangen tijdens hun eindejaarsexamens.  

Respect voor de Mensenrechten



Respect voor de Mensenrechten

Stagiair(e)s zonder ervaring zijn welkom bij 
Securex 

Wij roepen stages in het leven voor de meest 
kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt, zo-
dat zij kennis kunnen maken met de arbeids-
markt. 

Wij hebben een overeenkomst publieke-
privésector afgesloten met Synerjob (Actiris, 
Forem en de VDAB) om de aanwerving van 
stagiairs te vergemakkelijken. 



Arbeidsrelaties 
en –

omstandigheden 
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Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden

« Nous devons 
tenir compte, bien plus 

qu’aujourd’hui, des besoins, des 
possibilités et des ambitions des 

collègues. Ceci requiert une politique 
de levier. La mise en œuvre de cette 
employabilité durable à travers du 

travail sur mesure implique une res-
ponsabilité partagée de toutes les 

parties impliquées. »

David Ducheyne, 
Chief People Officer

chez Securex

DUURZAME INZETBAARHEID
Duurzame inzetbaarheid is de vaardigheid die de mensen en de maatschap-
pij hebben om op de evolutie op de arbeidsmarkt te anticiperen. Hoe? Door 
de gezondheid en de energie van de medewerkers te vrijwaren en door hun 
talenten te valoriseren en te stimuleren. Gelukkige werknemers, in goede 
gezondheid, leveren betere prestaties en doen ons bedrijf naar een hoger 
niveau opklimmen. De uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt geplaatst staat, 
zijn aanzienlijk. Denk maar aan de vergrijzing van de bevolking, het dreigende 
tekort aan mankracht en de aantrekkingskracht van de lagelonenlanden. Door 
te investeren in duurzame inzetbaarheid, scheppen wij een bedrijfscontext 
waarin de werknemers zich niet langer verplicht voelen om langer te wer-
ken, maar waar zij de bekwaamheid, de wil en de middelen hebben om dit te 
doen!

Duurzame inzetbaarheid zou HET antwoord betekenen op de vele uitdagingen 
die ons te wachten staan in een heel nabije toekomst. Maatwerk zou één der 
hefbomen betekenen die meer mensen in staat zou moeten stellen om langer 
te werken, in betere omstandigheden, conform hun behoeften, hun kwaliteiten 
en hun ambities. Een win-win situatie die de voorwaarden voor een inclusieve 
arbeidsmarkt zou scheppen.
Wat als de organisatie nu eens actief zou worden voor de medewerkers, eer-
der dan omgekeerd?

« Wij moeten, veel 
meer nog dan vandaag, 

rekening houden met de be-
hoeften, de mogelijkheden en de 

ambities van de collega’s. Dit vergt 
een hefboombeleid. De implementa-
tie van deze duurzame inzetbaarheid 
doorheen maatwerk, impliceert een 
gedeelde verantwoordelijkheid van 

alle betrokken partijen. » 
David Ducheyne, 

Chief People Officer
van Securex



      
DE BELGISCHE WERK-

NEMERS WETEN DAT 
ZE LANGER  

ZULLEN MOETEN 
WERKEN, MAAR 

WILLEN OF KUN-
NEN DIT NIET.

Hoe beoordeelt de 
Belgische werknemer 
zijn inzetbaarheid in 2015? 
Hermina Van Coillie

IN TALRIJKE ORGANISATIES MERKT MEN 
EEN VEROUDERING VAN HET PERSO-

NEELSBESTAND OP. INZETTEN OP 
GEZONDHEID, TALENT, ENGA-
GEMENT EN VEERKRACHT IS 

DAN OOK VAN ESSENTI-
EEL BELANG.

DE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GE-
ZONDHEID VORMEN EEN STERKE 

BEDREIGING VOOR DE INZET-
BAARHEID OP LANGE 

TERMIJN. 

ABILITY

AGILITY
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SUSTAINABLE
EMPLOYABILITY

ORGANISATION

INDIVIDUAL

Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden



BIJNA DE HELFT VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DOEN AAN JOB CRAFTING

POSITIEVE RESULTATEN OP HET WERK
Geen job crafting

PRODUCTIVITEIT

78% 94%

94%

TEVREDENHEID

74% 74%85%

BETROKKENHEID BIJ HET WERK 

87%

BETROKKENHEID BIJ DE EIGEN
ORGANISATIE

68% 83%

ENGAGEMENT

80% 92%

INNOVATIEF DENKEN 

73%

Job crafting

MAAR OOK NEGATIEVE RESULTATEN

WERKINTENSITEIT

40% 57%

STRESS

59% 46%65%

GEZONDHEIDSPROBLEMEN

53%

Cijfers gehaald uit de enquête die HR-dienstenverstrekker Securex in het kader van de Securex Leerstoel (UGent) bij 1754 
werknemers gevoerd heeft. Meer info op: www.securex.be/whitepapers

TAKEN
COMPETENTIES

WAT HOUDT JOB CRAFTING IN?

Job crafting 
bestaat eruit dat de 
werknemer zijn 
werk een persoonlijke 
touch meegeeft

Of dat nu gebeurt door wijzigingen of verschuivin-
gen aan te brengen in de eigen taken, door de taken 
uit te breiden (zoals de contacten met klanten), of 
nog door bepaalde vaardigheden te verwerven. Job 
crafting impliceert bijgevolg een eigen initiatief van 
de werknemer, genomen in overleg met zijn 
manager en de collega's.   

TOP-4 VAN DE REDENEN

75% 66% 54% 51%1 2 3 4
Ervoor zorgen dat uw 
job beter overeen-
stemt met wat u 
wilt doen

Beter 
evenwicht 
beroeps- en 
privéleven

Streven om 
een 
promotie te 
krijgen 

Persoonlijke opportu-
niteiten op de arbeids-
markt scheppen 

 

WIE DOET AAN JOB CRAFTING?

Minder dan de helft (47%) 
van de Belgische werknemers 
beweren hun job te persona-
liseren

Arbeiders

Bedienden

Leidinggevenden

43%

48%

58%
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DEMOGRAFIE
 
De leeftijd, het geslacht, de taal, het ras, de seksuele geaardheid alsook de religieuze, filosofische en politieke overtuigingen zijn neutrale elementen 
in geval van promoties bij Securex.

Age 
independent

Maintaining 
Employment Gender

neutral

Strategic Orientation

In totaal bestaat Securex uit:

67% 
vrouwen

33% 
mannen

Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden

BELGIËBELGIË

Duitstalig
1%

Nederlandstalig
62%

Franstalig
37%

Part-time
33%

Aantal collega’s bij Securex CDI vs CDD per Year

Bron : sap : kpi turnover voor heel jaar

2015:

TOT. AANT. WERKNEMERS:1552

 CDD 1,80%

CDI 98,20%
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SECUREX BELGIË

   <30   30 - 39

2013

2014

2015

40 - 49 50 - 59    60+   

140

143

155

471

465

485

501

497

494

353

334

309

59

51

43

bron : lijst persoonlijke gegevens

Aantal collega’s volgens leeftijd 

Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden

BELGIËBELGIË

Aantal bedienden, 
directieleden en kaderleden volgens geslacht

E

76% 24%

C

55% 45%

D

40% 60%

Securex en het afstandswerkenSecurex steunt de fysieke 
ontwikkeling van de 

collega’s 2014
2015

50% 52%



SECUREX BELGIË

Longer 
Career

Retention Reduce
early

retirement

Strategic Orientation

Work accidents

WITH LOST TIME
WITHOUT LOST TIME

Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden

BELGIËBELGIË

Retentie, langere carrières 
Rotatiepercentage

8,40%2008 20153,74%

Ontslagpercentage

6,98%2008 20152,69%

ONTWIKKELING VAN DE TALENTEN BIJ 
SECUREX

Het Talent Management is gebaseerd 
op de uitwisseling van onze ervaringen, 
de personalisering van de opleidingen 

dankzij coaching, en een grotere toe-
gankelijkheid van de opleidingen 

(zichtbaarheid, gemakkelijk 
proces). Voor alle collega’s 
wordt een persoonlijk leer-
plan opgesteld, om een opti-
male planning en opvolging 
van al hun gevolgde en nog te 
volgen opleidingen mogelijk te 
maken. 
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Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden

SECUREX FRANKRIJK

2012
2,26%

2013
3,98%

2014
2,67%

2015
4,27%
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SECUREX LUXEMBURG

3

in 2013
2

in 2014 6
in 2015

Hiring

Headcount in 2015

30

Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden

LUXEMBURG



Personal skills
36,9%

Symphony
14,6%

23,9%

Sales & Marketing
3,8%

Various
6,2%

Leadership
4,4%

8,3%

IT Tools
1,8%

Training by content

Relations et conditions de travailArbeidsrelaties en –omstandigheden

Proportion classical learning by type & years

Training hours/age

2011

2012

2013

2014

2015
External Internal with external trainer Internal with internal trainer

Socio-legal

Prevention & Safety

<25 25-34 35-44 45-54

24,4231,21 39,25 36,64

55+

21,65
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Respect voor 
het milieu
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Respect voor het milieu

Gas
655
14%

Heavy Fuel
283
6%

Electricity
780
16%

HVAC cooling

Company Cars
2.977
63%

1.  Mobility Challenge: Securex heeft een collectieve inspanning willen leveren via een in-
terne wedstrijd open voor alle collega’s die zich ertoe verbinden een inspanning voor het 
milieu te leveren op vlak van mobiliteit bij hun verplaatsing van thuis naar hun werkplek, 
dit in de week van 16 tot 22 september 2015. 125 collega’s hebben hieraan deelgenomen. 

2.  Ontbijt in de kantoren, georganiseerd door Ingrid voor al wie op die dag (en uitsluitend op 
die dag) ZONDER auto naar het werk komt. 

3.  Herinnering aan de filosofie van Securex op het vlak van mobiliteit (vervoersmiddelen en 
terugbetaling, beleid inzake beheer van de gebouwen, HR-visie op mobiliteit, en de ter 
beschikking gestelde technologie). 

4. Herinnering aan de mogelijke transportmiddelen en beleid op het vlak van terugbetaling 
 • fiets/blue bike 
 • openbaar vervoer 
 • C4C en bedrijfswagens, combineerbaar met het openbaar vervoer. 

Total Direct Emissions FY2013 - Per category (tCO2e and %)
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HET ETHISCH CHARTER VAN SECUREX
Ons Ethisch Charter definieert duidelijk het respect voor ethische waar-
den in onze relaties met de gemeenschap. Het betreft één van de grond-
slagen van onze bedrijfscultuur, waarbij dynamisme en respect voor 
mensen hand in hand gaan. Het begrip ‘respect’ staat bij Securex cen-
traal. 

Respect tegenover onze klanten, onze leveranciers, onze collega’s, res-
pect voor het milieu en binnen de werkomgeving. Ook vertrouwelijkheid 
en discretieplicht zijn voor ons fundamentele principes. 
We blijven het Ethisch Charter van Securex regelmatig communiceren, 
zodat het beter geconcretiseerd wordt op het terrein. 

De nieuwe collega’s ontvangen ons Ethisch Charter zodra ze in dienst 
treden. We hebben een campagne gelanceerd om de collega’s te sensibi-
liseren voor het probleem van de vertrouwelijkheid en we publiceren op 
het intranet regelmatig tips & tricks met heel concrete voorbeelden op 
het vlak van vertrouwelijkheid. 

Eerlijke handelspraktijken

Respect voor onze klanten, 
partners, leveranciers en 

concurrenten

Respect voor mijn collega’s 
en voor een gezonde 

werkomgeving

Vertrouwelijkheid 
en discretieplicht 

Respect voor 
het belang 

van Securex

Respect voor 
het milieu

Respect en engagement ten 
opzichte van 

de maatschappij

Ons ethisch 
charter is gebaseerd 
op onze vijf waarden 

en op het 

RESPECT 
op verschillende 

domeinen
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Vragen met betrekking tot onze klanten

Strategie Focus C 2016-2018
Deze nieuwe strategie Focus C zal ons in staat stellen onze steun 
en diensten aan onze klanten te verbeteren. Een heel belangrijke 
benadering in het kader van MVO en ISO 26000.  

Doel: de beste in 
onze sector zijn

Doel: nieuwe processen, 
modellen en businesses 

3 strategische prioriteiten 

CLIENT

”“
Wat 

zeggen
onze

klanten?

”“
Wat 

willen
onze

klanten?



Securex 
engageert 

zich voor een 
meer billijke 
maatschappij
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Doorheen de Stichting Securex verleent Securex financiële hulp aan collega’s die zich op vrij-
willige basis inzetten voor maatschappelijke projecten ten voordele van anderen. Wij vinden 
dit fantastisch en willen iedereen aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.  

Securex engageert zich voor een meer billijke maatschappij 



Securex engageert zich voor een meer billijke maatschappij 

De Stichting Securex steunt De Ark in Gent 

Marianne Foubert zet zich sinds enkele jaren in voor de vzw De Ark. Zij 
is één van de 40 vrijwilligers die regelmatig een handje toesteken in 
De Ark. Zij legt ons heel simpel uit waarom.”Een namiddag doorbren-
gen met Sarah staat voor uitwisseling. Wij nemen de tijd om een kopje 
thee (voor Sarah) en koffie (voor mij) te drinken, een praatje te slaan, te 
gaan shoppen of te gaan wandelen... Ik geef haar een stukje van mijn 
tijd, maar krijg er heel veel voor terug: haar onthaal, haar glimlach en 
vooral het vertrouwen dat zij mij schenkt! Een namiddag met Sarah 
bezorgt mij een heel sereen gevoel en doet mij enkele ogenblikken 
alle zorgen vergeten!”   



Securex engageert zich voor een meer billijke maatschappij 

Securex ondersteunt het project “Leefstraat” in Gent 
 

Wat is een “leefstraat”? 
Een leefstraat verwijst naar een tijdelijke aanpassing 
(2 maanden lang) van een welbepaalde straat om die 
nieuw leven in te blazen. Het project “Leefstraat” is 
één van de vele initiatieven genomen door het “Lab 
van Troje” dat op velerlei wijze ernaar streeft duur-
zame ontwikkeling te bereiken en de sociale cohesie 
te versterken. 
Buren bundelen hun krachten om ruimte te creëren 
voor spontane ontmoetingen die “meer groen” en ... 
minder auto’s vooropstellen. In 2015 hebben meer 
dan 24 “Leefstraten” een nieuwe dynamiek aan de 
stad Gent gegeven. (met focus op duurzaamheid). 



Securex engageert zich voor een meer billijke maatschappij 

KHioo waakt er als vereniging over dat jongeren uit Hasselt en omstreken die 
zich niet kunnen inpassen in de klassieke jongerenbewegingen, desalniette-
min  ontspannende momenten kunnen beleven. Onze externe Preventieadvi-
seur-Arbeidsgeneesheer is de initiatiefneemster van dit heel mooie project. 

De Stichting Securex heeft opnieuw haar steun verleend aan het project van 
de moeder van een collega in Burkina Faso, de Nonglom school. 



Securex engageert zich voor een meer billijke maatschappij 

20 km van Brussel. Meer dan 40 collega’s hebben 
deelgenomen aan de 20 km van Brussel. Securex 
trad als peter van de loopwedstrijd op en onder-
steunt hiermee de Vredeseilanden.  



Securex engageert zich voor een meer billijke maatschappij 

20 km van Brussel. Securex opent, tijdens de 20 
km van Brussel, zijn deuren voor het IRAHM. 

Wat is het IRAHM?  
Het Institut Royal d’Accueil pour le Handicap 
Moteur (Koninklijk Instituut voor de Opvang van 
Motorisch Gehandicapten) groepeert een geïnte-
greerd neurologisch kinderdagverblijf waar valide 
en motorisch mindervalide baby’s samenwonen, 
een gespecialiseerde school voor kleuter-, lager 
en middelbaar onderwijs van het type 4 (met ar-
tistieke finaliteit en voor toegepaste economische 
wetenschappen en informatica), een dagcentrum 
voor schoolplichtige kinderen (DCSK), dat 120 jon-
geren tussen 0 en 21 jaar opvangt, die motorische 
aandoeningen, meestal van congenitale aard ver-
tonen, een verblijfscentrum (VC) dat 44 jongeren 
van de 120 die het DCSK frequenteren, opvangt, 
een atelier voor infografie voor volwassenen.  (Ka-
ligrav).  



Contact
Ingrid Van Mackelenbergh, CSR director
Mail: ivm@securex.be

Karolien De Prez, PR press relations external communication.
Mail: Karolien.De.Prez@securex.be

Securex engageert zich voor een meer billijke maatschappij 

Village N° 1 is een bedrijf dat door banen te schep-
pen, mindervalide  volwassenen begeleidt die uit-
gesloten zijn uit het traditionele arbeidscircuit. 
Meer dan 20 personen van Village n° 1 werken 
voor het Ziekenfonds Securex. Ze openen, sorte-
ren, scannen, coderen en archiveren de briefwis-
seling van het Ziekenfonds Securex. Ze ontvangen 
ook al onze telefoonoproepen en verwerken de 
post, alsook eenvoudige mails. 

Zoals ieder jaar hebben meerdere tientallen 
werknemers van Securex vrijwillig bloed afge-
staan ten voordele van het Rode Kruis. 

Multiple Sclerose houdt, in België, bijna 12.000 
personen gevangen in zijn greep: motorische en 
gezichtsproblemen, zware vermoeidheid, het ver-
dict is meedogenloos. 
De Belgische MS-Liga begeleidt de getroffen 
personen zodat ze zo lang mogelijk hun zelfred-
zaamheid kunnen bewaren. 

Securex opent zijn deuren om collega’s de 
kans te bieden Galler chocolade voor het 
goede doel te kopen. 




