
Telewerken bij G4S
Aandacht voor vitaliteit, ergonomie en mentale gezondheid

Evelien Vandersmissen
HR Recruitment & Development Manager
evelien.vandersmissen@be.g4s.com



G4S België

Working from home 
population = 250 

employees 



Traject G4S

Juni 2020

Start business case:
- Brandstofkosten
- Woon-werk vergoedingen
- Onkostenvergoedingen
- Technische middelen
- Opleidingen

Oktober 2020

Workshops organisatie telewerk 
6 thema’s: bereikbaarheid, 
verbondenheid, leidinggeven, opvolging 
resultaten, kennisdeling, tools 

Maart 2020

Start lockdown:
- Scope telewerk populatie
- Bevraging medewerkers ervaring 
- Projectgroep: HR, ICT, externe partner 
voor juridisch advies
- Ontwerp policy

Juli 2020

Telewerk toekomst
- Bevraging management en 
spiegelstudie
- Nood aan ondersteuning in nieuwe 
manier van werken

Januari 2021

Implementatie telewerk: introduceren 
policy, bijlage arbeidsovereenkomst, 
registratie  en workshops ‘Gezond en 
Productief thuiswerken’ 

April - Mei - 
Juni 2021

Bevragingen: evaluatie van de 
ondernomen stappen en algemeen 
welbevinden van de medewerkers + 
impact vandaag / toekomst
Start Let’s stick together programma
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Beleid G4S

Enquête: ervaring telewerk in lockdown periode
▪Welke werkactiviteiten worden tijdens het telewerken goed ondersteund vs het belang ervan



Beleid G4S

Enquête: ervaring telewerk in lockdown periode
▪Impact van het telewerken

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over thuiswerken G4S BELGIUM

Ranking % Akkoord

Mijn thuisomgeving stelt mij in staat productief te werken 1 93.4%

Ik heb toegang tot alle software / programma’s die ik nog heb om thuis te werken 2 92.3%

Wanneer ik thuiswerk, heb ik toegang tot alle informatie die ik nodig heb om mijn werk te 
kunnen doen

3 88.8%

De werkplekken die ik gebruik wanneer ik thuiswerk, zijn geschikt voor het werk dat ik doe 4 86.7%

Wanneer ik thuiswerk, heb ik de mogelijkheid fysiek actief te blijven 5 82.7%

Wanneer ik thuiswerk, kan ik een gezonde werk-privébalans behouden 6 82.7%

Wanneer ik thuiswerk, kan ik ideeën/kennis uitwisselen met collega's 7 77.0%

Ik heb toegang tot alle IT-apparaten en -hulpmiddelen die ik nodig heb om thuis te werken 8 75.5%

Wanneer ik thuiswerk, voel ik mij verbonden met mijn organisatie 9 70.4%

Wanneer ik thuiswerk, voel ik mij verbonden met mijn collega's 10 55.1%



Beleid G4S

Enquête: visie voor de toekomst
▪Oefening op niveau management
▪Spiegelstudie bij de medewerkers zelf
▪Impact policy

40 à 60% telewerk is mogelijk

Maatwerk noodzakelijk

Individuele noden

Ondersteuning - opleiding en 
technische middelen

Aanpassingen in manier van 
werken (processen)



Implementatie policy

Telewerk charter per afdeling
▪Bereikbaarheid voor interne en externe klanten

○ Continuïteit in de dienstverlening
○ Agendabeheer en communicatiemiddelen

▪Verbondenheid
○ Fysieke contactmomenten
○ Nieuwkomers 

▪Leidinggeven vanop afstand
○ Teamoverleg, individuele opvolgmomentjes

▪Opvolging resultaten
○ Kwaliteit borgen

▪Kennisdeling
○ Tooling

▪Digitale tools

Directiecomité

Management

Teamniveau

Individueel 
niveau



Ergonomie

Investering materiaal door G4S
▪Extern scherm
▪Draadloos klavier / muis
▪Headsets

Partners voor bijkomend materiaal
▪Interessante prijzen voor bijkomend bureaumateriaal

            via het G4S Benefits For You platform

Workshops
▪Virtuele sessies
▪Online leerplatform



Mentale gezondheid
▪Gelanceerd einde maart 2020
▪Telefonische hulplijn voor alle 

            medewerkers en inwonende 
            gezinsleden
▪0800-nummer - 24/7
▪Kortdurende en oplossingsgerichte 

            hulpverlening
▪Rapportering: 2020 → 31 cases
▪Vanaf 1/07/2021: omschakeling 

            naar meer uitgebreid programma



Vitaliteit

Vitality For You
▪Platform voor elke medewerker - Sinds 2019, beschikbaar voor de volledige populatie

○ Thema’s beweging, voeding, slaap en geestelijke gezondheid
○ Interactieve en leerrijke uitdagingen, bv. kilometers verzamelen voor Beyond the Moon
○ Exclusieve tips en ervaringen van bewegings- en voedingsdeskundigen, topsporters en inspirerende personen

▪G4S Stars = 40 vrijwillig geselecteerde G4S werknemers die gedurende 6 maand een uniek coachingstraject 
aangeboden krijgen met een triathlon als einddoel 

○ Op zondag 20 september 2020 kwamen 35 deelnemers aan de start van de exclusieve G4S Offroad Triathlon in 
Averbode



Vitaliteit 

Vitality For You
▪2021: 4 goede doelen - gekozen door de G4S medewerkers 
▪21 stars (27/06/2021 Triatlon) + 42 coachings



Vitaliteit 



Beleid G4S

Enquête: evaluatie van de ondernomen stappen
▪Feedback op de ter beschikking gestelde middelen
▪Feedback op de workshops
▪Feedback op aanpak beleid en ondersteuning van de leidinggevende
▪Wat kan G4S nog doen....?



Let’s stick together

Connectiviteit herstellen
▪Tijd voor niet werkgerelateerde activiteiten
▪Focus op samen zijn (al dan niet fysiek) en ruimte laten voor

informele contacten met aandacht voor mentale gezondheid
▪Interne website met bundel initiatieven

○ Wandelmeetings, team meeting in open lucht
○ Virtuele yoga sessie in de ochtend
○ Virtuele kooksessie tijdens de lunch
○ Virtuele koffiepauze
○ Virtuele teambuilding, quiz
○ …

▪Richtlijnen
▪Delen van ervaringen op intern communicatieplatform

#letssticktogether



Let’s stick together
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Vandaag - november 2021

Hybride manier van werken



Vandaag - november 2021

Hybride manier van werken 
▪Uitdagingen vandaag en morgen

○ Werken in ‘de cloud’ 
■ Werkgroep - Ontwerp richtlijnen

● Deconnecteren
● Aangeven van beschikbaarheid (thuis of op kantoor)
● Het kiezen van het meest geschikte medium om te communiceren
● Het organiseren en deelnemen aan virtuele meetings
● Mailverkeer 
● Feedback geven, delegeren
● Appreciatie tonen


