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HOOFDARTIKEL

M ensen vormen het hart van ons bedrijf: onze 
medewerkers, onze klanten, onze partners. Onze 
missie is om bedrijven en gemeenschappen diensten 
en oplossingen te bieden voor het beheer van hun 
commerciële en industriële wagenpark, zodat zij zich 

kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.

We verbinden deze missie met onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Vanwege de aard van zijn activiteiten bevindt 
FRAIKIN zich in het midden van de uitdagingen rond de ecologische 
en energietransitie.  
In de strijd tegen de driedubbele uitdaging van klimaatsverandering, 
luchtvervuiling en verkeerscongestie, werken we nauw samen met de 
autofabrikanten, carrosseriebouwers en leveranciers van toebehoren 
om de nieuwste technologieën op de markt te brengen. We maken ook 
deel uit van nationale en Europese werkgroepen.

We hebben ons succes en ons leiderschap te 
danken aan onze medewerkers, mensen die 
elke dag opnieuw blijk geven van hun inzet, 
hun gevoel voor service, hun respect voor 
anderen, hun professionaliteit en hun 
ervaring. Het is onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan  
de opleiding van jonge mensen in onze 
bedrijfsactiviteit, om hun dagelijkse 
vaardigheden te ontwikkelen, om hun veiligheid 
en welzijn op het werk te waarborgen.

We hebben ons succes te danken aan onze partners,  
die ons helpen bij het ontwerpen van de beste 
beheeroplossingen voor wagenparken. Het is onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om evenwichtige  
en duurzame partnerships op te bouwen met autofabrikanten, 
leveranciers van toebehoren en carrosseriebouwers om de meest 
geschikte nieuwe technologieën op de markt te brengen.

We hebben ons succes te danken aan onze klanten, die al meer dan 
zeventig jaar op ons vertrouwen en ons hebben geholpen om naar  
de top van de Franse markt te klimmen en erkend te worden als een 
referentie in Europa. Het is onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen in de energietransitie 
en een onberispelijk serviceniveau te bieden in de 15 landen waarin 
onze voertuigen worden ingezet.

Daarom versterken we, jaar na jaar, ons engagement voor innovatie,  
de verbetering van de vaardigheden van onze medewerkers, de 
beheersing van de toepasselijke risico's, de dienstverlening aan onze 
klanten en ons milieubewustzijn, voor een humaan, verantwoord en 
duurzaam vervoer.

We versterken jaar na jaar 
onze toewijding aan onze 

medewerkers, onze klanten 
en onze partners voor een 
humaan, verantwoord en 

duurzaam transport”

PHILIPPE MELLIER  
Voorzitter van de  
FRAIKIN Groep

Voor een humaan, verantwoord 
en duurzaam transport
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ONZE VISIE 

ONZE MISSIE 

ONZE 
AMBITIE 

ONS BEROEP 

ONS PROFIEL 

FRAIKIN, leider in de verhuur  
van commerciële en industriële 

vrachtwagens in Europa en pionier  
in intelligente services voor 

onderaanneming en beheer van 
wagenparken, innoveert en past  
zich continu aan om zijn klanten  

te helpen te voldoen aan de  
vraag van hun cliënteel.

Onze klanten diensten en 
oplossingen aanbieden voor 
commerciële en industriële 

voertuigen, zodat zij zich op hun 
kernactiviteiten kunnen focussen.

Door de groeiende welvaart,  
de globalisering van de handel en de 

verstedelijking blijft de vraag naar veiligere, 
snellere en milieuvriendelijkere transport- en 
mobiliteitsdiensten stijgen. Ondernemingen 

hebben daarom nood aan een naaste 
partner die aangepaste voertuigen en 
diensten kan leveren, met een goede 

combinatie van technologie  
en menselijke tussenkomst.

Uitgroeien tot voorkeurpartner 
en innoverende leider op het vlak 

van wagenparkbeheer.

Wie zijn we?
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ONZE UITDAGINGEN

De kwaliteit van onze dienstverlening in reactie 
op veranderingen in onze bedrijfsactiviteit
Het goederenvervoer over de weg, de bouwnijverheid openbare werken en 
de milieusector ondergaan ingrijpende veranderingen. 

EEN ENERGIE- EN  
MILIEU-UITDAGING

 Vrachtwagens en industriële voertuigen zijn onmisbaar 
voor de economie, maar leveren een belangrijke bijdrage 
aan luchtvervuiling. Transport is immers de tweede 
belangrijkste factor voor de uitstoot van broeikasgassen in 
het Europa van de 28. De uitdaging van de energie- en 
ecologische transitie moet worden aangegaan door alle 
nodige technologische oplossingen te introduceren om de 
milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd de 
bedrijfskosten op de lange termijn te verlagen. 

EEN DIGITALE TRANSITIE

 Tegelijkertijd wordt de digitale overgang steeds 
voelbaarder. De verbonden sensoren van de 
telematicafuncties maken het mogelijk om het verbruik 
te controleren en het onderhoud te optimaliseren. Deze 
sectoren worden ook geconfronteerd met andere 
uitdagingen, van economische en reglementaire, maar 
ook van humane aard, vooral door het tekort aan 
chauffeurs van vrachtwagens.

75 JAAR ERVARING

 Na vijfenzeventig jaar lang industriële en 
commerciële voertuigen te hebben geleased en als 
pionier inzake intelligente diensten op het gebied van 
outsourcing en wagenparkbeheer, is FRAIKIN zich 
bewust van de economische, maatschappelijke en 
wettelijke beperkingen en de verwachtingen van zijn 
klanten wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening. 

KLANTGERICHTHEID  
EN KWALITEIT VAN  

DE DIENSTVERLENING
 In 2018 heeft de Groep haar strategie opnieuw 

gedefinieerd rond een eenvoudige ambitie: streven naar 
excellentie en het DNA terugvinden dat de kracht van 
FRAIKIN heeft gevormd, namelijk klantgerichtheid en 
hoogwaardige dienstverlening.  
In een snel evoluerende context is het beheersen van 
deze constante de belangrijkste uitdaging van FRAIKIN.  
Deze constante is de kern van alle activiteitsgebieden en 
wordt uitgedragen door alle medewerkers, van de 
voorzitter tot de arbeider, als basis van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Groep.

FRAIKIN  
versterkt zijn 
klantgerichtheid 
en servicekwaliteit.
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MARTI BATALLE
Directeur Spanje
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ONS BEROEP 

Rodolphe Caget, Data Protection et RSE Officer
We hebben een overzicht gemaakt van alle 

behandelingen op persoonsgegevens en 
de nodige procedures ingevoerd om de 
veiligheid van deze gegevens te 
garanderen. Elke inbreuk op de 
veiligheid moet binnen 72 uur aan de 

CNIL worden gemeld. We hebben ook de 
verschillende diensten geauditeerd om te 

controleren of alle behandelingen in 
overeenstemming zijn. Zo zijn in elk bedrijf 
verantwoordelijken aangesteld die moeten 
waarschuwen voor mogelijke risico's, bijvoorbeeld 
met betrekking tot een nieuwe dienstverlener of 
een nieuwe IT-toepassing. Samen garanderen we 
dat de conformiteit wordt behouden binnen 
FRAIKIN. De bedrijfswebsites zijn herzien voor de 
introductie van de AVG (cookiebeleid, 
vertrouwelijkheidscharter, enz.). Er is een proces 
opgezet om aan te tonen dat alle gegevens van 
klanten of medewerkers correct worden verwerkt, 
inclusief het recht op verwijdering van 
persoonsgegevens. Wij zijn bereid om ons aan 
deze verordening te houden en zelfs om 
strengere verplichtingen na te leven dan die 
gelden voor een niet-beursgenoteerd bedrijf. 

Getuigenis...

Conformiteit als focuspunt van ons model
Onze wereld evolueert rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethische 
waarden. We veranderen van koers en gaan deze verplichtingen aan. Als Europees 
leider is het onze plicht een kader te scheppen en een voorbeeld te stellen.

HET RISICOBEHEER 
VERSTERKEN

 De extra-financiële 
prestatieverklaring, die 
het verslag MVO vervangt 
zoals voorzien in de 
Grenelle II-wet, is 
bedoeld om het 
engagement en de 
prestaties van de Groep 

op het gebied van sociale, maatschappelijke en 
milieuaspecten aan te tonen. Hierin worden de 
belangrijkste risico's uiteengezet waaraan we worden 
blootgesteld. In die zin is het een gelegenheid om onze 
relaties met onze stakeholders en onze 
marktpositionering te versterken. In 2018 hebben we ons 
beziggehouden met het identificeren van onze 
belangrijkste risico's.  
Hoewel de milieurisico's al lang zijn geïdentificeerd en 
worden beheerd, hebben we tijdens de analyse van de 
menselijke en maatschappelijke dimensies 
verbeteringspunten geïdentificeerd rond de 
inzetbaarheid van de medewerkers, veiligheid, 
werkgelegenheid van gehandicapten en het 
aankoopbeleid. De KPI's (frequentie, ernst) werden risico 
per risico vastgesteld en aangevuld met een doelstelling 
op vijfjarige termijn.  

AANSTELLING VAN EEN GROUP 
DATA PROTECTION OFFICER 

 De aanstelling van een functionaris voor 
gegevensbescherming binnen bedrijven is een van  
de maatregelen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht 
is geworden.  
Bij FRAIKIN wordt deze rol vervuld door Rodolphe 
Caget, die is benoemd tot Data Protection en RSE Officer. 
Hij garandeert de conformiteit en het behoud van deze 
conformiteit. In elke dochteronderneming van de Groep 
is ook een AVG-verantwoordelijke aangesteld.

Hoe wordt de AVG binnen 
de Groep toegepast?

Publicatie van de EFPV

www.fraikin.com/DPEF2018

Zoals wettelijk verplicht heeft FRAIKIN een extra-
financiële prestatieverklaring (EFPV) 

MET DE BELANGRIJKSTE RISICO'S 
VAN ZIJN ACTIVITEIT 
GEPUBLICEERD DIE beschikbaar is 
op de volgende website. 
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De FRAIKIN Groep in 2018

KERNCIJFERS

 Een partner in uw buurt

7 000 
klanten in  

6 kernsectoren

785 Me
totale omzet in alle landen

 Een groei die versnelt

+ 15% 
tegenover 2018

15 
vestigingen  
in Europa en  

het Midden-Oosten

+ meer dan
  25

financiële partners  
hebben vertrouwen  

in ons

Transport Omgeving  
en constructie

Groothandel Gezondheid

Retail 

Overheidsopdrachten

180 
vestigingen  

waarvan 120 met 
eigen garage

+ dan
 

60 000 
voertuigen

+ 2 800 
medewerkers
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INNOVEREN  
VOOR ONZE KLANTEN

DEEL 1 INNOVEREN  
VOOR ONZE KLANTEN
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ONS BEROEPDEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN

In een evoluerende bedrijfsactiviteit 
staat de klant op de eerste plaats!
Als servicebedrijf heeft de klant een centrale plaats in ons 
bedrijfsmodel. Het doel dat we onszelf stellen op het gebied van 
excellentie wordt weerspiegeld door een sterke vraag naar service, 
kwaliteit, reactievermogen en innovatie in onze hele waardeketen.

 FRAIKIN-ontwerpbureau 
  Partnerschappen met 
autofabrikanten en 
carrosseriebouwers 
 Audit van het wagenpark
 Innovaties
  Telematica 

WAGENPARKBEHEER
 Wagenparkbeheer 

 Onderhoud à la carte

 Onderhoudsplan

FINANCIERING
 Verhuur op lange termijn

 Verhuur op middellange termijn 

 Verhuur op korte termijn

 Financiering en leasing

 Verhuur met chauffeur

 Terugkoop en wederverhuur

CONCEPT EN SERVICE
Schenker AG, de moedermaatschappij van een van 's 
werelds toonaangevende transport- en 
logistiekbedrijven, heeft een raamovereenkomst 
gesloten met FRAIKIN met Europees bereik, die vooral 
op juridisch en contractueel vlak bijzonder innovatief 
is. Het doel van DB Schenker is om zijn voertuigenpark 
te harmoniseren met de hulp van een enkele partner 
die zich in heel Europa op eenzelfde serviceniveau 
kan positioneren en hierop kan opereren. Deze 
overeenkomst heeft betrekking op drie diensten: de 
aankoop, de verhuur op lange termijn en de 
financiering. FRAIKIN gaat een heus partnerschap aan, 
niet alleen met Frankrijk, maar ook met Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland, 
Luxemburg en Zwitserland.

8 Europese dochteron-
dernemingen ten  
dienste van DB Schenker

FOCUS

DE KLANT
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ALTERNATIEVE ENERGIEËN

Een rol spelen in de verspreiding van kennis 
over alternatieve energieën
FRAIKIN wordt regelmatig door instellingen en beroepsverenigingen gevraagd 
om zijn standpunt te delen en een pragmatische visie inzake het onderwerp 
uiteen te zetten. Het bedrijf wordt immers dagelijks geconfronteerd met 
alternatieve energieën en economische omstandigheden in de sector.

 De energietransitie in de transportsector belichamen: 
FRAIKIN is een partner van ministeries, eurometropolen 
of verenigingen van professionele gebruikers. 
FRAIKIN zet zich in voor een minder vervuilend en 
acceptabeler vervoer voor onze medeburgers en bevordert 
actief alternatieve energieën en schone technologieën in 
zijn publieke uiteenzettingen. FRAIKIN Lab, lid van de 
Association française du gaz naturel pour véhicules 
(AFGNV: Franse vereniging van aardgas voor voertuigen), 
heeft bijgedragen aan de opstelling van het Witboek  
“Le gaz naturel pour la filière des véhicules industriels” 
(Aardgas voor de sector industriële voertuigen), mede 
geleid door de Fédération française de carrosserie (FFC: 

Franse Federatie van 
carrosserie). In het Verenigd 
Koninkrijk werden van het 
witboek van de regering  
“Clean Air and the Road Zero 
Emission|” twee 
samenvattingen gemaakt 
waarin de belangrijkste punten 
werden benadrukt voor een 
beter begrip van deze 
richtlijnen door Britse klanten. 
De Groep, een speler die 

dagelijks met de marktrealiteit wordt geconfronteerd, ziet 
potentieel in de twee belangrijkste alternatieve energieën, 
gas (CNG/LNG) en elektriciteit.

GROEN LICHT VOOR HET 
OLYMPIC ENERGY PROGRAMMA

Het Olympic Energy-programma, onder leiding van 
FRAIKIN, TAB Rail Road, de leider van gecombineerd 
spoor-wegvervoer in Frankrijk, en Sigeif Mobilités, 
ontwikkelaar van een netwerk van CNG- en bio-CNG-
stations, kreeg een subsidie van 5,7 miljoen euro van de 
Europese Commissie. Dit project beoogt de ontwikkeling 
van infrastructuur – de bouw van acht CNG-/bio-CNG-
stations in Île-de-France tegen 2022 - en de financiering 
van voertuigen die op deze brandstof rijden. Het doel is 
om een duurzaam, efficiënt en economisch verantwoord 
transportsysteem te ontwikkelen. 

LANCERING VAN DE FLEET 
MANAGER ACADEMY

 In Polen hebben FRAIKIN en de Association des 
gestionnaires de flottes automobiles de eerste academie 
voor fleetmanagers opgericht. De twee sessies, in mei en 

september 2018, werden elk door ongeveer honderd 
deelnemers bijgewoond. Op het programma: 
rondetafelgesprekken met experts en conferenties 
gericht op het ondersteunen van de groei van aardgas, 
het optimaliseren van de kosten van LNG- en CNG-
wagenparken, het wettelijk kader in Polen en Europa, of 
technologieën voor het tanken van CNG en LCNG voor 
kleinere wagenparken ... Sinds enkele maanden wordt de 
verdere ontwikkeling van deze academie versneld door 
het wetsontwerp inzake alternatieve brandstoffen en 
elektromobiliteit, dat werd gevalideerd op 11 januari 
2018. De noodzaak en de verantwoordelijkheid om 
iemands kennis van alternatieve brandstoffen te 
verrijken betreft immers alle bedrijven en verenigingen 
uit de transportsector.

DEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN

GOVERNMENT  
CLEAN AIR  
STRATEGY
A FRAIKIN EXECUTIVE SUMMARY

SUMMER 2018

#FraikinFocus

Op elke sessie van de Fleet Manager Academy, die plaatsvond in Polen, 
waren 100 deelnemers aanwezig.
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Alternatieve energieën in de Groep

 Indeling van voertuigen per alternatieve energie

1 077
die rijden op alternatieve energieën 

 Aantal voertuigen 

ALTERNATIEVE ENERGIEËNDEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN

m.a.w. 2%
van de totale vloot  

van de Groep

+ 60%
“propere” voertuigen ten 

opzichte van 2017

 LPG 

 Hybride 

 Biodiesel 

 CNG – LNG 

 Elektrisch 

23%
49%

5%
22%

1%
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Onze klanten begeleiden 
bij duurzame mobiliteit
FRAIKIN, promotor van alternatieven voor een duurzame 
mobiliteit, begeleidt zijn klanten bij de energietransitie, zonder 
vooringenomenheid en met aandacht voor de economische 
haalbaarheid. 

TOENEMENDE 
INTERESSE IN 
ALTERNATIEVEN  

VAN VERVOERDERS  
EN OPDRACHTGEVERS

 FRAIKIN komt tegemoet aan de 
groeiende vraag van zijn klanten naar 
groenere transport- en mobiliteitsdiensten. 
Het bedrijf is georganiseerd rond vier 
hoofdmotieven.
 De wil om de milieu-impact van zijn 
wagenpark te beheersen en de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
het bedrijf op dit gebied bevestigen.
 Naleving van de voorschriften die de 
toegang van dieselvoertuigen tot stadscentra 
verbieden of beperken, zoals het Crit'Air-
ecovignet in Frankrijk.
 De economische en financiële dimensie: in 
wagenparken waar voertuigen veel rijden, 
kunnen alternatieve energieën een financieel 
voordeel opleveren.
 Marketing- en commerciële uitdagingen, 

als onderdeel van het antwoord op een 
specifiek verzoek van hun eigen klanten of 
vanwege de behoefte aan differentiatie.
 

SENSIBILISERING  
VAN DE KLANTEN MET 
DE CAMPUS FRAIKIN 

 De Campus FRAIKIN is een van de pijlers 
van het engagement van de Groep om het 
gebruik van alternatieve energieën te 
bevorderen. Deze sessies met een duur van 
anderhalf uur worden georganiseerd op 
verzoek van vestigingen of instellingen en zijn 
bedoeld om de mogelijke oplossingen te 
presenteren en om antwoorden op concrete 
problemen te verschaffen, zoals de levering van 
de laatste kilometer of de optimalisering van 
het verbruik. In 2018 werden vijfendertig 
sessies voorgesteld, waaronder één met de 
FRAIKIN-vestigingen uit Polen. De 
landverantwoordelijken kregen ondersteunend 
materiaal in het Engels, Pools en Spaans om 
deze acties in 2019 op grote schaal uit te voeren.

UITBREIDING VAN  
HET WAGENPARK  
MET DEMONSTRATIE-

VOERTUIGEN OP GAS (CNG) 
 FRAIKIN heeft nu drie CNG-

demonstratievoertuigen om zijn klanten de 
mogelijke conversie van hun wagenpark 
naar gas beter te laten begrijpen. Een 
vrachtwagen voor droge vracht van 3,5 ton, 

een koelwagen van 3,5 ton en een polybak-
voertuig van 26 ton. Deze voertuigen worden 
gepresenteerd op open dagen van 
vestigingen, FRAIKIN CAMPUSSEN of 
beurzen en andere evenementen. Ze worden 
ook uitgeleend aan klanten die onder 
werkelijke omstandigheden aan deze test 
meewerken.

ALTERNATIEVE ENERGIEËN

Unum con vicoma, stiam res! 
Sertuus vesuamprae 
consulem esignat.

“Als gespecialiseerde en express-transporteur werken we vooral 
op het niveau van regio's en steden. We worden aangemoedigd 
om de verschillende bestaande technologieën te verkennen door 

de voorschriften voor emissies en verkeersbeperkingen die op 
onze sector wegen, enerzijds, en door de eisen van onze 

opdrachtgevers, anderzijds. Maar elke technologie heeft zijn grenzen. De elektromotor is 
interessant in het stadscentrum omdat hij noch geluid noch emissies produceert, maar is qua 
autonomie niet compatibel met de koelgroepen. CNG – dat belangrijker wordt door de 
ontwikkeling van tankstations – brengt echter operationele beperkingen met zich mee. We 
hebben onze eerste gasvoertuigen ontvangen en we verheugen ons op de 
informatiestroom die door de telematica wordt geleverd, vooral wat betreft het verbruik.”

Gilles Fernandes 
Commercieel Directeur Globe Express

DEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN
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Gasaangedreven industrievoertuigen 
verkopen en onderhouden
Voor langeafstandstransport is gas (CNG of LNG) de geprefereerde energiebron. 
Zo is FRAIKIN de belangrijkste verhuurder van industrievoertuigen op gas.

ALTERNATIEVE ENERGIEËNDEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN

 Met de levering van 71 tractoren  
op LNG aan drie vestigingen van de 
Barré-groep verdubbelt FRAIKIN zijn 
gasvoertuigenpark en is hij uitgegroeid 
tot een belangrijke speler in de 
verhandeling van gasaangedreven 
commerciële en industriële voertuigen 
in Frankrijk. De teams van FRAIKIN, 
Transports Barré en de autofabrikanten 
werkten meer dan een jaar samen om 
de kosten te optimaliseren en zo goed 
mogelijk te anticiperen op de evolutie 
van de producten. 

Belangrijkste verhuurder 
van industriële 
gasvoertuigen in Frankrijk

 Vanwege de nieuwe 
toegangsbeperkende maatregelen die 
door enkele grote Spaanse steden zijn 
genomen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren, biedt FRAIKIN zijn klanten 
de mogelijkheid om tijdelijk een 12-tons 
CNG-koelwagen te huren. Via deze 
campagne in Madrid en Barcelona 
begeleidt FRAIKIN zijn klanten in hun 
logistiek van de laatste kilometer, 
waardoor hun aanpassing aan de 
milieu- en sanitaire maatregelen wordt 
vergemakkelijkt.

Koelvoertuigen op CNG 
getest voor Spaanse 
klanten 

 Voor het onderhouden van zijn vloot 
gasvoertuigen is FRAIKIN begonnen 
met een labellingproces voor zijn 
vestigingen in Nantes, Rennes, Nancy, 
Chalons-sur-Saone en Lyon. 
Conformiteit wordt bereikt door het 
aanpassen van de infrastructuur 
(markering op de grond van de parkeer- 
en reparatiegebieden, skydome die 
automatisch opent boven een bepaalde 
gasconcentratie, enz.) en de 
gereedschappen. De garageteams 
kregen een specifieke training. Vanwege 
hun nabijheid tot 
aardgasbevoorradingszones komt een 
veertigtal vestigingen in aanmerking 
voor de labelling. 

5 gecertificeerde 
FRAIKIN-vestigingen 
voor het onderhoud 
van gasvoertuigen Gilles Durand 

Secretaris-generaal van de AFGNV* 
Het aantal inschrijvingen van vrachtwagens 
op gas is tussen 2017 en 2018 met 80% 
toegenomen. Parallel daarmee wordt een 
tankstation per week geopend (195 voorzien 
per eind 2019). In zijn ontwikkelingsplan voor 
2030 plant de AFGNV de ingebruikname van 
2 000 tankpunten en de conversie van 30% 
van het vrachtwagenpark (goederenvervoer, 
afvalinzameling, bussen en stadsbussen). In 
dit perspectief zou 40% van het gas (CNG/
LNG) van hernieuwbare oorsprong zijn. De 
kwaliteit van onze lucht staat op het spel! Het 
is uitermate belangrijk dat een leasebedrijf 
van industrievoertuigen ter grootte van 
FRAIKIN zich met strijdlust engageert. 
FRAIKIN slaagt erin om de economische 
vergelijking voor de vervoerder te maken, 
wat essentieel is in dit model.

Getuigenis ...

* Association française du gaz naturel véhicules 
(Franse vereniging van voertuigen op aardgas).
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Ingebouwde technologieën

 Op het vlak van innovatie heeft FRAIKIN vier 
pijlers geïdentificeerd: energie (zie vorige pagina's), 
voertuigtechnologieën, gegevensontwikkeling en 
nieuwe toepassingen. De missie van de Groep is om 
zijn klanten te ondersteunen bij de toe-eigening van 
deze nieuwe tools en modellen.

 
TELEMATICA  
AAN BOORD

 Telematica wordt al lang in transportsystemen 
gebruikt, maar is niet volledig geïntegreerd in alle 
bedrijven of hun voertuigen. Als Europees leider in de 
verhuur van vrachtwagens en industriële voertuigen 
biedt FRAIKIN twee soorten ondersteuning.
1. De telematica-oplossing ondersteunt de traditionele 
functies van real-time geolocatie van het wagenpark, 
het registreren van rijgedragingen, brandstofverbruik, 
activiteitstijd van de bestuurder. De klant heeft toegang 
tot de gegevens die hij zelf bewaakt.
2. De analyse en het gegevensbeheer worden 
ondersteund door FRAIKIN, die aanbevelingen kan 
opstellen en klanten tijdswinsten kan laten realiseren. 
Een gedetailleerde analyse van de gegevens helpt de 
prestaties van het wagenpark te verbeteren: 
implementatie van preventief en zelfs predictief 
onderhoud, verbetering van de verkeersveiligheid, 

optimalisering van de bezettingsgraad van de 
voertuigen, kennis van de positie van het voertuig om 
toegevoegde waarde te creëren voor de eindklant, enz.

 ACTIEVE OPLOSSINGEN  
OM DE VERKEERSACTIVITEIT  
TE VERBETEREN

 In een periode waarin overal in Europa de 
regelgeving wordt verscherpt, is het voorkomen van 
wegrisico's een prioriteit voor FRAIKIN en zijn klanten.  
Er kunnen heel wat apparaten worden ingebouwd in 
voertuigen, waardoor de veiligheid van weggebruikers 

Naast de energiedimensie bevordert FRAIKIN innovaties die bijdragen 
aan de verbetering van de milieu-, maar ook de maatschappelijke impact 
van vrachtwagens en industriële voertuigen.

wordt verbeterd. Naast de verplichte uitrusting 
(achteruitkijkspiegels en frontale spiegel die de dode hoek 
elimineert), verbeteren verschillende optionele uitrustingen 
het zicht van de bestuurder. De effectiviteit van een 
achteruitrijcamera kan worden versterkt door het Bird 
View-systeem dat de bestuurder een zicht op het voertuig van 
bovenaf geeft dankzij 4 camera's rondom het voertuig.  
Andere innovatieve opties: de digitale achteruitkijkspiegel en 
het real-time waarschuwingssysteem voor dreigend gevaar.

BRANDSTOFBESPARENDE 
APPARATEN

 Het brandstofverbruik is afhankelijk van de rijstijl, 
maar ook van de apparatuur.  
Aerodynamische accessoires, keuze en controle van de 
banden, snelheidsbeperking maar ook verlichting van 
bepaalde componenten zijn allemaal elementen die het 
mogelijk maken om meerdere liters brandstof per 100 km te 
besparen en dienovereenkomstig de CO2-emissie te 
verlagen (zie schema p.16 ). 

INNOVATIEVE MATERIALEN

2 keer +
Dit is twee keer zoveel  
dan de vloot in Frankrijk

10 %
van de door FRAIKIN 
verhuurde voertuigen zijn 
uitgerust met telematica

15 000 voertuigen uitgerust 
met telematica

DEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN
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DEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN

Diagram van de 
brandstofbesparende apparaten
Deze verschillende apparaten kunnen een besparing opleveren tot ...

APPARATUUR VAN DE EERSTE ORDE 
om het brandstofverbruik te verminderen

0,1% 
Verwijdering van 

de zonneklep 

0,1% 
Aluminium tanks 

en wielen 

5% 
Aerodynamische schotten, 

zijschotten en zijkuipen 5% 
GPS-geassisteerd 
versnellingsbakbeheer

5% 
Programmering van de 
krachtoverbrenging met twee 
niveaus in de modus “Economy” in 
plaats van in de modus “Full Power”

5% 
Begrenzing van de max. snelheid op 
85 km/u, 1% verbruik per km/u 
begrenzing tussen 80 en 90 km/u bij 
het maximum totaal gewicht van 40 ton

4% 
Banden met “lange 
afstandsprofiel” in plaats van 
banden met regionaal profiel

3% 
Zijskirts op oplegger voor 
droog of gekoeld vervoer

2% 
Continue controle van 
de bandenspanning

0,1% 
Uitschakelbare gereguleerde 

luchtcompressor

0,1% 
Gereguleerde/uitschakelbare 

waterpomp

0,1% 
Het programmeren van de motor 

wordt gestopt na 2 minuten 
stationair draaien

0,1% 
Achterbanden met enkele in 
plaats van dubbele montage

        
                                                                                                                          

APPARATUUR VAN DE TWEE ORDE 
om het brandstofverbruik te verminderen
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Innovatie in het gebruik
Telematica en geïntegreerde IT-functies bieden een enorm toepassingsgebied in 
uiteenlopende domeinen zoals operationele prestaties of veiligheid.

GOEDE PRAKTIJKENDEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN

Rijcursussen om  
de bedrijfskosten te 
beheersen en ongevallen 
te verminderen 

 De Safe Driving Academy is bedoeld 
voor het verbeteren van de 
vaardigheden van de deelnemers op 
het gebied van rijveiligheid. De ervaring 
heeft geleerd dat dit soort opleiding de 
bedrijfskosten van het wagenpark kan 
verlagen, vooral door het aantal 
ongevallen en de brandstofkosten te 
verminderen. In de cursus die FRAIKIN 
in Polen organiseert, wordt gefocust op 
de ontwikkeling van goede gewoonten, 
zoals een goede rijhouding en 
rijergonomie, en het correcte gebruik 
van actieve en passieve 
veiligheidssystemen die beschikbaar 
zijn in moderne voertuigen. 

Actief op de hoogte  
van nieuwe vormen  
van mobiliteit

 FRAIKIN Business Solutions is de 
eenheid die verantwoordelijk is voor 
innovatie binnen de Groep. Het 
tijdperk van de autonome voertuigen 
is nog niet aangebroken, maar er 
verschijnen nieuwe vormen van 
mobiliteit dankzij verhoogde 
connectiviteit en digitalisering van 
het transport. FRAIKIN is actief op de 
hoogte van onderwerpen zoals 
uberisatie of pooling (een oplossing 
voor het poolen van logistiek en 
transportprocessen), met als doel 
inzicht te krijgen in de evoluties en 
pionier te blijven...

Het verkeer van de 
wagenparken soepeler  
laten verlopen

 In het Verenigd Koninkrijk heeft het 
Driver and Vehicle Standards Agency (DSA) 
een kentekenherkenningssysteem opgezet 
met de naam “Earned Recognition Scheme”. 
Dit nieuwe apparaat heeft als doel het aantal 
wegcontroles te verminderen om het verkeer 
soepel te laten verlopen. De exploitanten 
verbinden zich er vrijwillig toe de gegevens 
betreffende de voertuigen en de activiteit 
van de bestuurders door te sturen. FRAIKIN 
kreeg als eerste fleetmanager de ERS-
accreditatie in 2018, wat blijk geeft van zijn 
inspanningen op het gebied van conformiteit, 
innovatie en klanttevredenheid.

Nieuwe services met 
breed bereik ontwikkelen

 In een meer verbonden omgeving 
met een steeds strengere regelgeving 
ziet FRAIKIN een toename in de vraag 
van klanten naar een steeds bredere 
service. FRAIKIN evolueert van een 
model met financiering en onderhoud 
naar een algemene outsourcing van  
het voertuig, inclusief verhuur met 
chauffeur. Met telematica zijn er 
eindeloze mogelijkheden. FRAIKIN  
kan zijn klanten voortaan ondersteunen 
bij de optimalisering van hun 
verplaatsingen, door in real-time 
rekening te houden met elk incident  
op de route. De eerste testen zijn  
aan de gang. 
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Het wagenpark van de FRAIKIN Groep in detail
 Wagenpark

 Telematica

60 000

 Frankrijk

 Verenigd 

Koninkrijk

 Spanje

 Polen

 Andere landen

  Als volgt verdeeld  
per land

16,5%
61,9%

5,8%
10,8%

5%

  Indeling van de voertuigen 
per alternatieve energiebron

1 077
voertuigen op 

alternatieve energie
56 000
in directe eigendom

5 300
in beheer in het 

wagenpark

CIJFERS WAGENPARK GROEPDEEL 1/ INNOVEREN VOOR ONZE KLANTEN

+ 15 000
voertuigen met  

telematica aan boord

 Als volgt verdeeld per land

Aantal voertuigen

Verhouding Euro 
VI-modellen/
totaal wagenpark 
van land

0 5 0002 500 10 000 20 000 30 000 40 000

0 SAOEDI-ARABIË
0%

100% van het 
wagenpark

RUSLAND 0 
0%

6 909SPANJE
42%

36 665FRANKRIJK
58%

ITALIË 490
76%

DUITSLAND 703
32%

SLOWAKIJE 409
35%

HONGARIJE 346
86%

TSJECHIË 541
81%

POLEN 3 956
44%

4 840VERENIGD KONINKRIJK
59%

BENELUX 1 032
49%

55%
van het wagenpark 

bestaat uit  
Euro VI-, Euro 6-  

en Euro 6b- 
voertuigen

ZWITSERLAND 532
44%

  Aandeel van  
Euro VI- 
voertuigen in  
het wagenpark



VERSLAG OVER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 2018 19

DEEL 2 VOORUITGANG  
BOEKEN MET ONZE MEDEWERKERS
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 GARAGE 

 KLANTENRELATIE EN  
 BEDRIJFSVOERING 

Mechanicien
Preventief onderhoud en 

reparatie van voertuigen en 
uitrustingen volgens de 

veiligheidsregels 
(koudesysteem, hydraulica, 

elektromechanica enz.) 

Garagemanager
Personeels-, technische en 
organisatorische middelen 
inzetten om te zorgen voor 

de presentatie die onze 
klanten verwachten

Carrosserietechnicus
Preventief onderhoud en 

reparatie van carrosserieën 
(verwijderen van blutsen, 

vervangen van onderdelen, 
aanbrengen van verf, laswerk 

en staalplaat) 

Ploegbaas
Supervisie van technische 
teams en organiseren van 
het werkt, diagnose van 
voertuigen bij aankomst

Operationeel 
manager

Optimalisering van het 
wagenparkbeheer van de 
klanten, met een focus op 

flexibiliteit en kwaliteit en het 
naleven van de contractuele 

verplichtingen

Vertegenwoordiger, 
handelsingenieur

Ontwikkeling van de 
vestiging, het prospecteren 
van potentiële klanten, het 
opstellen van commerciële 

voorstellen

Chauffeur
Laden en rijden van 

industriële voertuigen die 
door onze klanten zijn 
gehuurd, levering van 

goederen aan de klanten 
van onze klanten 

Orderverantwoordelijke
Technisch vertegenwoordiger bij de 
klanten voor preventief onderhoud, 
contactpersoon tussen garage en 

klanten (inontvangstname en 
retournering van voertuigen) 

Koeltechnicus
Onderhoud en reparatie van 

koelaggregaten van de 
voertuigen, analyse en 

diagnose van materialen

ONZE MEDEWERKERS

De activiteiten van een FRAIKIN-vestiging ontdekken

DEEL 2 / VOORUITGANG BOEKEN MET ONZE MEDEWERKERS

Klantenopvolging
Commerciële 

vertegenwoordiging, 
opvolging en optimalisering 

van verhuur- en 
leasingcontracten

Kantoormanager
Leiden en coördineren van alle 

functies van de vestiging (garage, 
verkoop en administratie) volgens  

de regels van de Groep en volgens  
de veiligheidsvoorschriften
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TALENTEN – OPLEIDING

Vaardigheden en 
kwalificaties centraal  
in de prestaties plaatsen
FRAIKIN ondersteunt al zijn medewerkers gedurende hun loopbaan. Het actieve 
opleidingsbeleid van FRAIKIN, waarmee wordt gestreefd naar een verruiming 
van ieders kwalificaties en vaardigheden, is een echte drijfveer voor de Groep.

FOCUS OP AFWISSELING OM 
PERSONEEL TE ONTWIKKELEN DAT 

GETRAIND IS IN DE SPECIFIEKE KENMERKEN 
VAN ONZE BEDRIJFSACTIVITEIT
  FRAIKIN opent de deuren van zijn École des métiers VOOR 
ALLE BEROEPEN uit de mechanische sector om het tekort aan 
mankracht te verhelpen. Zo werden dit jaar zevenenzestig 
leerlingen verwelkomd. Een nieuw record dat berust op een 
verbeterde communicatie met de partnerscholen, de selectie 
van vestigingen die de beste onthaalvoorwaarden garanderen en 
de opleiding van leermeesters in hun rol als stagebegeleider en 
in het gebruik van stagehulpmiddelen.

HR-ONDERSTEUNING  
OM WERKNEMERS BIJ  

HUN OPLEIDING TE BETREKKEN
 FRAIKIN heeft zijn medewerkers geïnformeerd en 

begeleid bij het gebruik van hun persoonlijke 
opleidingsdossier waarmee de medewerkers hun 
opleidingstraject kunnen vormgeven. In 2018 werden 30 
dossiers aangemaakt, in vergelijking met 2 of 3 in de 
afgelopen jaren, voor opleidingen die voornamelijk 
betrekking hadden op de Engelse taal.

  UITGEBREIDE 
MANAGEMENTOPLEIDING  
TEN BEHOEVE VAN EEN

GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR
 FRAIKIN organiseerde de opleiding van zijn 

garagemanagers IN een vestiging om te zorgen dat iedereen 
over dezelfde managementkennis beschikt. Er waren maar 
liefst twee tweedaagse sessies in heel Frankrijk nodig om 
deze massale training aan iedereen te verstrekken, inclusief 
tools voor relatie- en stressbeheer.

 GOED DOORDACHT 
INTEGRATIETRAJECT

 Sinds de lancering in september 2018 werden aan de hand 
van het gloednieuwe professionele ontwikkelingsprogramma 
van FRAIKIN VK vijf nieuwe medewerkers geïntegreerd. Na een 
opleiding van één week werden de medewerkers dankzij dit 
afwisselende traject ondergedompeld in de realiteit van de 
activiteit en de teams, tijdens een rotatie in verschillende 
afdelingen. Het doel van dit programma is om de reikwijdte van 
FRAIKIN-bedrijfsactiviteit te ontdekken, de talenten te 
onthullen en de medewerkers in staat te stellen de functie uit te 
oefenen die het best is aangepast aan hun profiel.

Alternerende opleiding  
in Vaulx-en-Velin (Frankrijk)
Mai Lyne Calife (leerling-monteur): “In mijn zoektocht naar 
afwisseling tijdens mijn middelbare opleiding mechanica 
had ik vooral auto's in gedachten. Gelukkig werd ik 
aangeworven door FRAIKIN waar ik niet alleen kennis 
maakte met mechanica, maar ook met hulpapparatuur, 
achterkleppen, enz. Ik zie zoveel meer dan in een garage. 
Ik vind het fantastisch om elke dag iets anders te doen: 
van de diagnose tot de diagnosekoffer, de werking van 
de koppeling, de pure mechanica. En zeker en vast de 
hydraulica, ook al staat die niet in mijn schoolprogramma.”

Mathieu Rochas (garagemanager): “Voor FRAIKIN is het 
aanwerven van leerlingen een mogelijkheid om monteurs 
op te leiden in onze specifieke bedrijfsactiviteit. En 
gemotiveerde kandidaten die willen leren en betrokken 
raken zijn een geweldige bron van rijkdom.”

42 000
uur opleiding

2 500
medewerkers beginnen aan een 
opleiding (perimeter: Frankrijk, Spanje, 
Verenigd Koninkrijk en Polen)

67
in de École des métiers 
FRAIKIN (Frankrijk)

Opleidingscijfers groep

DEEL 2 / VOORUITGANG BOEKEN MET ONZE MEDEWERKERS
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EXPERTISE

Deskundigheid, inzetbaarheid en erkenning
Via verschillende initiatieven, zoals de Top Tech Challenge die technische expertise beloont, zet FRAIKIN in op 
erkenning, een troef voor de kwaliteit op het werk en een echte katalysator.

DE TOP TECH CHALLENGE 

 Expertise gewaardeerd op groepsniveau.
De 3e editie van de Top Tech Challenge was voor het eerst toegankelijk 

voor alle technici van de Groep. De finale vond plaats op 20 juni in 
de vestiging in Straatsburg en werd georganiseerd op initiatief 

van de Technische directie van Frankrijk en de Directie 
Human Resources en Communicatie van de Groep. 18 

kandidaten uit Spanje, Groot-Brittannië, België, 
Luxemburg en Frankrijk vergeleken hun expertise in 
vier categorieën: monteur, carrosseriebouwer, 
koeltechnieker en kraanmachinist. Heel wat FRAIKIN-
partners ondersteunden deze uitdaging door de 
nodige hulpmiddelen te bieden voor de tests en door 
in de jury te zetelen. 

Een eerste garage in Polen
 Van de 180 voertuigleasebedrijven in 

Europa hebben er 129 een geïntegreerde 
garage. Het FRAIKIN onderhouds- en 
reparatieaanbod bestaat uit gespecialiseerde 
garages met ervaren personeel en efficiënte 
technische installaties. Als reactie op de 
toegenomen vraag van haar Poolse klanten 

naar dit soort diensten opende FRAIKIN in 
2018 de eerste garage in Błonie, in de 
buurt van Warschau. 

Ondersteuning bij het  
behalen van een rijbewijs  
voor vrachtwagens

 Een teken van erkenning.  
In 2018 keurde FRAIKIN 200 rijbewijsverzoeken 
goed. Elk jaar biedt de Groep haar medewerkers 
de mogelijkheid om een rijbewijs voor 
vrachtwagens, supervrachtwagens of bussen te 
behalen. De opleidingen zijn soms van lange 
duur, maar noodzakelijk voor monteurs, 
carrosseriebouwers, garagemanagers en 
chauffeurs om interventies aan voertuigen uit te 
voeren en deze op de openbare weg te besturen. 
Zo verbetert FRAIKIN niet alleen de erkenning 
van de Groep, MAAR OOK de inzetbaarheid van 
zijn niet-kaderpersoneel. 

DEEL 2 / VOORUITGANG BOEKEN MET ONZE MEDEWERKERS
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 TEWERKSTELLING VOOR MINDERVALIDEN

Mindervaliden beter in ons bedrijf integreren
FRAIKIN heeft een Mindervalidenbeleid om de tewerkstelling  
van Mindervaliden beter uit te werken en te structureren.

SENSIBILISERING 
VAN DE TEAMS

 Samen met zijn teams, die actief zijn in 
het veld, zoekt FRAIKIN naar oplossingen  
en acties om het bedrijf beter op  
de tewerkstelling van mindervaliden 
af te stemmen. In 2018 mobiliseerden 
werkgroepen kaderleden en medewerkers 
van het hoofdkantoor, garages, de 
commerciële afdeling, directeurs van 
vestigingen, veiligheidsverantwoordelijken... 
Ze concentreerden zich op de aanwerving en 
tewerkstelling van mensen met een handicap 
en op aankopen in de beschermde sector.

EEN NIEUW 
MINDERVALIDENBELEID

 Deze acties in de verschillende 
domeinen zullen worden aangestuurd 
door een nieuw gehandicaptenbeleid.  
Deze volwaardige HR-structuur 

ondersteunt diversiteit bij het 
aanwervingsbeleid, in samenwerking met 
verenigingen of andere bedrijven.
Zo worden CV's van personen met gelijke 
competenties van valide en mindervalide 
personen in aanmerking genomen door de 
aanwervingsdienst. Dit beleid omvat ook 
acties voor het behoud van de 
werkgelegenheid met aandacht voor onder 
andere de ergonomie van de werkplek, de 
aanpassing van de werkomgeving en de 
ondersteuning van  
de gehandicapte medewerker in zijn 
inspanningen (verzoek om extra 
verlofdagen voor medische follow-up, 
telewerkuren, enz.). Het zal medewerkers 
begeleiden die hun handicap willen laten 
erkennen en het zal het bewustzijn van dit 
probleem vergroten. Een verantwoord 
aankoopbeleid bij verenigingen, ESAT en 
andere beschermde centra is ook in 
ontwikkeling.

Unum con vicoma, stiam res! 
Sertuus vesuamprae 
consulem esignat.

“Handicaps hebben hun plaats in het hele bedrijf, ook in de 
garages. FRAIKIN is zich hier volledig van bewust. We 
formaliseren onze aanpak, die moet leiden tot de ondertekening 

van een eerste mindervalidenovereenkomst in 2019. We moeten 
nog altijd vechten tegen de terughoudendheid van sommige 

managers om mensen met een handicap aan te werven ... en meer in het algemeen tegen 
stereotypes. In het bijzonder door te informeren, door het bewustzijn te vergroten dat 
handicaps niet mogen worden herleid tot zichtbare handicaps.”

Nathalie Betis, diversiteits- 
en gezondheidsmanager 

200 000 €
het bedrag van de bijdrage aan Agefiph (Association de 
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées: Vereniging van beheer van het fonds voor de 
professionele integratie van gehandicapten) in 2018

15 tot 20
aanwervingsdoelstelling  
voor mindervalide personen  
in de komende 3 jaar

40 000  tot 
50 000 €
aankoopdoelstelling in de beschermde 
sector op een termijn van 3 jaar (tegen 
17 000 euro in 2018) 
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Gezondheid en veiligheid: 
ieders zaak 
FRAIKIN blijft zijn gezondheids- en veiligheidsbenadering 
structureren. Deze missie wordt uitgevoerd op alle 
verantwoordelijkheidsniveaus van het bedrijf om gezondheid en 
veiligheid tot ieders prioriteit en een constante zorg te maken. 

140 VEILIGHEIDSADVI-
SEURS

 Met zijn veiligheidsmissie beschikt 
FRAIKIN over een echte pool voor 
gezondheid en veiligheid. Het bedrijf 
neemt deel aan de gezondheids- en 
veiligheidscomités van de verschillende 
zones (Frankrijk), en aan audits die worden 
uitgevoerd na bepaalde ongevallen.  
De veiligheidsmissie biedt ondersteuning 
aan de gehele managementketen die zich 
bezighoudt met het onderwerp.
In 2018 werden de vaardigheden van de 
veiligheidsadviseurs aangescherpt door 
middel van opleidingen en gesprekken over 
thema's zoals preventie en bewustmaking.  
De Groep telt nu ongeveer 140 
verantwoordelijken voor het 
veiligheidsbeleid in de vestigingen. 
In 2018 werd ook een veiligheidsportal 
gelanceerd in de rubriek HR.  
Gebruikers vinden er alle regels van het 
bedrijf, voorschriften, advies voor het 
aansturen van een gesprek, de 
productinformatiebladen (DPES) waarnaar 
wordt verwezen in de aankoopcatalogus of 
de periodieke verificatie van apparatuur.
 

EEN PERMANENT 
RISICOBEHEER 

 De voortdurende verbetering van de 
veiligheidsresultaten is een constante 
strijd. Deze actie betreft de sensibilisering 
van alle medewerkers, maar ook de analyse 
van de gebeurtenissen en de monitoring 
van de ongevallen door de uitvoering van 
veiligheidsaudits en continue herhaling van 
instructies voor de medewerkers en alle 
leden van het management. De vestigingen 
ontvangen maandelijks hun 
ongevalsrapport om de permanente 
sensibilisering en hun dagelijks bewustzijn 
te vergroten.
Ondanks aanhoudende inspanningen zijn de 
veiligheidsresultaten van 2018 minder goed 
dan de voorgaande jaren. Het aantal dagen 
werkonderbreking is aanzienlijk gestegen (tot 
5 063). De frequentiegraad voor Frankrijk is 
37,1 en de ernstgraad is 1,62.

174 
aangegeven 
ongevallen waarvan: 

56 
ongevallen of  
bijna-ongevallen

1,62 De ernstgraad is 1,62. Het grootste ziekenfonds 
meldt een cijfer ver onder het gemiddelde 
percentage voor de vrachtwagensector (2,16)

118 
ongevallen met een 
werkonderbreking van 
meer dan 2 dagen en ...

6 625
dagen afwezigheid op een volledig 
jaar, wat overeenkomt met een 
totaal van 24 VTE

5 063
dagen werkonderbreking

Veiligheid in cijfers in 2018 (Frankrijk)

Ongevallen komen het vaakst voor in de garage (meer dan 
65% van de gevallen) en treffen monteurs (90%) tijdens 
deelname aan het verkeer of goederenbehandeling. Een van de 
belangrijkste verbeterpunten blijft de opberging, opslag en 
netheid van de garage om de veiligheid te verbeteren.

Het typische ongeval 
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VEILIGHEID EN GOEDE PRAKTIJKEN

Op alle niveaus handelen 
Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de medewerkers is een strijd op 
alle fronten. Met zijn 140 garages is Frankrijk is de Groep hierop bijzonder waakzaam.

 BESCHERMING BIEDEN 
TEGEN HET RISICO OP 
LETSEL

 Er zijn nieuwe PBM (persoonlijke 
beschermingsmiddelen) in de vestigingen 
geïmplementeerd, die zijn afgestemd op een 
reeks risico's waaraan garagepersoneel kan 
worden blootgesteld. Ze versterken de 
bescherming, vooral tegen de hitte (vuurvaste 
kleding) en het chemische risico. Het PBM-
assortiment wordt voortdurend aangepast om 
aan de nieuwste normen te voldoen. Het 
assortiment veiligheidshandschoenen is 

uitgebreid om bescherming te bieden voor de 
verschillende risico's (hantering, snijden, 
chemische risico's) met betrekking tot het 
onderhoud van vrachtwagens.

DOORDACHTE 
ERGONOMIE VAN 

BEPAALDE UITRUSTINGEN 
 Voor het onderhoud van bepaalde 

voertuigen in de garage is een interventie op 
meer dan 4 meter hoogte vereist. De 
ergonomie van de werkstations en apparatuur 
op hoogte werd aangepast om het risico  

op vallen te vermijden. Zo konden de nodige 
aanpassingen worden voorgesteld en konden 
prototypes worden uitgewerkt.

 
DE CHEMISCHE RISICO'S 
EVALUEREN

 FRAIKIN heeft gewerkt aan de 
referentiëring van zijn chemische producten 
en is begonnen met het vervangen van 
gevaarlijke producten (CMR-classificatie - 
carcinogeen, mutageen, reprotoxisch). Zes 
producten werden al vervangen; na verloop 
van tijd zou dit oplopen tot dertig producten.  
De studie wordt voortgezet met meer dan 
1 000 producten die worden gereferentieerd 
met de hulp van een bedrijfsarts. Deze studie 
wordt uitgebreid tot producten die niet zijn 
geclassificeerd als CMR maar die CMR-stoffen 
bevatten.

DE TEAMS UITDAGEN 
 In 2018 werd een 

“veiligheidsuitdaging” gelanceerd voor een 
periode van drie jaar. Het doel is om de 
vestigingen uit te dagen om zo goed mogelijk 
te presteren (gouden, zilveren en bronzen 
label) en de nuttigste corrigerende acties te 
identificeren.

Medewerkers werden uitgerust met nieuwe 
persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn 
aangepast aan de risico's op de werkplek.

FOCUS

Veiligheid op de 
eerste plaats in 
de dochteronder-
nemingen
In Spanje is het systeem voor 
gezondheid en veiligheid op de 
werkplek OHSAS 
18001-gecertificeerd. Dit vrijwillige 
initiatief verplicht het bedrijf om 
risico's te verminderen en de 
gezondheid van werknemers te 
verbeteren. 

 Noodoefeningen, ter voorbereiding 
op een mogelijke brand, worden 
regelmatig georganiseerd en 
EHBO-training wordt aangemoedigd 
om een snelle en veilige reactie op 
gewonden of mensen met ongemak 
te stimuleren.

Merk op dat er in 2018 ook een 
EHBO-opleiding werd gegeven in de 
Italiaanse dochteronderneming.
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IT-VEILIGHEID EN CYBERVEILIGHEID

Cyberveiligheid, een project van de hele Groep
Voor FRAIKIN is de veiligheid van informatiesystemen een prioritaire doelstelling, 
maar ook een aanvullend en transversaal criterium van het beleid inzake MVO. 

 DE KRACHT VAN HET 
IT-SYSTEEM ERVAREN

 IT-veiligheid is een constant 
aandachtspunt binnen de Groep. Er worden 
regelmatig binnendringingstesten uitgevoerd 
om de werking van de aanwezige 
beveiligingen te beoordelen, intern en bij zijn 
partners. Er is een patchingplan (correctie van 
systemen en software met mogelijke 
beveiligingslekken) opgesteld om virussen 
effectief te bestrijden.
In overeenstemming met de aanbevelingen 

van de cyberveiligheidaudit, uitgevoerd 
volgens ISO 27002 - 27005, worden heel wat 
punten permanent verbeterd. Zo werd in 
2018, in coördinatie met verschillende 
dochterondernemingen van de Groep, het 
wachtwoordbeleid herzien, werden 
beperkingen toegepast op werkstations en 
netwerkapparatuur. Tegenwoordig worden de 
datacenters overgebracht naar een 
milieuvriendelijk datacenter van IBM, dat 
volledig veilig en gecertificeerd is. Alle 
medewerkers van de groep werden via een 
vragenlijst bewust gemaakt van veiligheid.

TICKETBEHEER
 In Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en Polen beschikt FRAIKIN 
voortaan over een nog ergonomischer 
ticketingtool die is aangepast aan het 
incidentbeheerproces. Alle 
gebruikersondersteunende en 
onderhoudsactiviteiten – intern beheerd 
voor Frankrijk en met een servicebedrijf 
voor de andere landen – zijn nu 
geïntegreerd in de portals van gebruikers 
die er met één klik toegang toe hebben.

Wachtwoordbeleid 
versterkt in 2018

FRAIKIN werkt aan zijn koolstofvoetafdruk door het versterken van 
samenwerkingsactiviteiten, door de oprichting van een standaard 
videoconferentiesysteem en de generalisering van speciale ruimtes, 
MAAR ook door het vermijden van bepaalde verplaatsingen. Door 
dematerialisatie van facturen binnen de Groep is ook een 
aanzienlijke vermindering van het papierverbruik mogelijk.

Rekening houden met de 
milieu-uitdagingen van IT 

FOCUS
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Het personeelsbestand in kaart

België
Luxemburg

Saoedi-Arabië

Rusland

Tsjechië

Slowakije

Hongarije

Italië
Zwitserland

Nederland

Polen

Spanje

Duitsland

Frankrijk

VERENIGD 
KONINKRIJK

 Verdeling van personeel per land

Cijfers van de FRAIKIN Groep 
per 31 december 2018

 Verdeling  Totaal personeelsbestand

8 mannen  
voor  2 vrouwen

gemiddeld (Frankrijk, Spanje, 
Verenigd Koninkrijk en Polen)

COD-CBD 
medewerkers (Frankrijk, 
Spanje, Verenigd Koninkrijk 

en Polen)

17 uur
gemiddeld per  

medewerker in 2018

 per functie

 per geslacht   per arbeidscontract

meer dan 2 000 minder dan 10tussen 10 en 50tussen 100 en 300 

  Beroepsopleiding

CBD 
3,4%

COD 
96,6%

0 10 20 30 40 50

12,6%

43,5% Garage

6,7% Chauffeurs 

18,2% Administratie 

11,9% Verkoop

Hoofdkantoor 

Voorbereiders 4,5%

Bijrijders 2,7%

Frankrijk: 2 078
Verenigd Koninkrijk: 275
Spanje: 170 
Polen: 151
Benelux: 40

Saoedi-Arabië: 24
Tsjechië: 18 Italië: 16
Duitsland: 15
Slowakije: 13  
Zwitserland: 13

Hongarije: 8
Rusland: 8
FRAIKIN Supply: 5

HR-CIJFERS GROEP

+ dan 2 800
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AANKOPEN EN LEVERANCIERSRELATIES

Nauwe samenwerkingsverbanden 
ontwikkelen
FRAIKIN versterkt zijn relaties met zijn leveranciers om zijn klanten te ondersteunen bij het 
kiezen van oplossingen die het best aan hun specifieke behoeften voldoen.

Het is de taak van FRAIKIN om 
voertuigen te definiëren die zo goed 
mogelijk voldoen aan de behoeften van 
klanten, voor wie elk voertuig zeer 
specifieke functies moet vervullen. Het 
ontwerp van de voertuigen, voorafgaand 
aan hun leasing, is het resultaat van een 
nauwe samenwerking tussen de 
technische teams van FRAIKIN (in het 
bijzonder het ontwerpbureau), de 
leveranciers (chassisbouwers, 
carrosseriebouwers, leveranciers van 
toebehoren) en de klanten. In deze 

context is de versterking van het 
aankoopbeleid één van de belangrijkste 
katalysators voor de Groep.

VERSTERKING VAN DE 
AANKOOPDIRECTIE

 Sinds 2017 is de Aankoopdirectie van de 
Groep uitgebreid en is de relatie met 
leveranciers professioneler geworden, met 
name dankzij het creëren van functies voor 
Category Managers. Alle kopers werkten 
binnen een gedefinieerde perimeter en 

kregen de kans om samenwerkingsverbanden 
en vertrouwen met leveranciers in specifieke 
domeinen op te bouwen.

EEN BEDRIJFSACTIVI-
TEIT MET EEN HOOG 

SAMENWERKINGSNIVEAU

 Alle onderhandelingen worden op het 
niveau van de Groep gevoerd en FRAIKIN 
staat in voor het onderhoud van een breed 
scala aan leveranciers. Dit is met name 
opmerkelijk voor chassisbouwers waarmee 
raamcontracten worden ondertekend: 
FRAIKIN heeft sterke contractuele banden 
met 5 van de 7 Europese 
vrachtwagenfabrikanten. Aangezien 
vrachtwagens een bedrijfsactiviteit met een 
hoog samenwerkingsniveau is, blijven de 
lokaal geweven relaties bepalend voor de 
uitvoering van deze Europese contracten. 
Dankzij deze nabijheid kan de Groep zijn 
klanten voortdurend de nieuwste 
technologische oplossingen bieden die door 
haar partners zijn ontwikkeld. De 
carrosseriemarkt bestaat vooral uit 

FOCUS

Win-win  
partnership 
op het  

gebied van transport 
Een vrachtwagen van Limoges naar 
Straatsburg of van Marseille naar Rennes 
sturen voor één euro, dat is de basis van 
het oorspronkelijke partnerschap met 
LuckyLoc. Naast andere grote spelers in de 
lease van voertuigen (PV en BV) biedt 
FRAIKIN leden van de LuckyLoc-
gemeenschap de mogelijkheid om te 
voorzien in hun transportbehoeften door 
een vrachtwagen te verhuren voor een 
symbolische euro. Naast het economische 
aspect voor het bedrijf en het individu, 
vermindert deze innovatieve oplossing de 
milieu-impact door de lege en nutteloze 
transfers van voertuigen te verminderen.

CENTRAAL IN HET BEDRIJF, 3 GROTE CATEGORIEËN  
VAN LEVERANCIERS

bedrijven die op regionale of nationale schaal 
opereren. Daarom zijn de partnerschappen in 
wezen lokaal, wat een bron van gemak is voor 
de vervaardiging van de voertuigen, een bron 
van service voor klanten en, tot slot, een bron 
van kostendalingen.

Chassisbouwers Carrosseriebouwers Leveranciers van 
toebehoren 

(koelgroepen, telematica, 
pneumatica, enz.)

1 2 3
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Connection Days: kennis maken met 
onze klanten en onze leveranciers
In april 2018 organiseerde FRAIKIN zijn eerste Connection Days, een internationaal 
evenement dat de FRAIKIN-teams, hun strategische partners en hun klanten en prospects 
samenbrengt op het racecircuit van Linas-Montlhéry.

Vier dagen lang konden de klanten en 
prospects, maar ook de technische en 
commerciële afdelingen van de Groep 
elkaar één-op-één ontmoeten  
en informatie uitwisselen met  
de 27 leveranciers en partners  
van de Groep (fabrikanten, 
carrosseriebouwers en leveranciers 

van toebehoren) op een marketplace 
met meer dan 60 voertuigen.  
Klanten konden gebruik maken  
van de faciliteiten van het circuit  
om enkele voertuigen te testen,  
met gasaangedreven of elektrische 
vrachtwagens te rijden of de 
telematica aan boord te testen.

Er werden ook acht conferenties  
en workshops georganiseerd met 
betrekking tot alternatieve energieën, 
de keuze van het chassis en  
de uitrusting, de telematica,  
de hydraulica, de koeling,  
het bandenbeheer en ten slotte  
rond de veiligheid.

FOCUS CONNECTION DAYS 

“We hebben het geluk om 
samen te werken met 
langetermijnpartners, 

waarmee we voortdurend 
innoveren, om onze klanten 

beter van dienst te kunnen zijn. Op basis van deze 
vertrouwensrelatie leek het ons vanzelfsprekend 
om de Connection Days samen te organiseren.”

Philippe Cuoc 
Operationeel directeur 
van de Groep

* Bridgestone, Carrier, Cazaux, Chereau, Daf, Dalby, 
Dhollandia, Fassi-Marrel, Fiat, Fruehauf, Gruau, Hiab, 
Iveco, JPM, Kassbohrer, Lamberet, Man, Masternaut, 
Mercedes Trucks, Mercedes Vans, Opel, Regnault, 
Renault SAS, Renault Trucks, Shell, Thermoking, Todd.
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27 
leveranciers en partners* van de Groep

60 
te bewonderen voertuigen 
waarvan er 7 op het circuit 
rijden

800
deelnemers uit  
15 landen

Het evenement in cijfers
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HANDELEN VOOR HET WELZIJN 
VAN ONZE MEDEBURGERS

DEEL 4
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DEEL 4 / HANDELEN VOOR HET WELZIJN VAN ONZE MEDEBURGERS SOLIDARITEITSACTIES

Onze medewerkers hebben een groot hart
De medewerkers van FRAIKIN wijden hun tijd en energie aan solidariteitsacties 
omtrent thema's die hen aanbelangen. Zo willen ze hun medeburgers steunen.

ODYSSEA PARIJS 2018: 
HARDLOPEN TEN VOORDELE 
VAN KANKERONDERZOEK

 Negen medewerkers van het hoofdkantoor en de 
regio Île-de-France Nord namen deel aan de 
loopwedstrijd Odyssea Parijs 2018 om de strijd tegen 
borstkanker te steunen! Op zondag 7 oktober 2018 
stonden 6 medewerkers klaar op de renbaan van 
Vincennes voor de wedstrijd van 5 km en 3 voor de 
wedstrijd van 10 km. Deelname aan dit evenement 
ondersteunt de Odyssea-vereniging die bijdraagt aan de 
financiering van de preventie van, het onderzoek naar en 
de strijd tegen borstkanker.

LIEFDADIGHEIDSDINER  
TEGEN AIDS

 De toewijding aan medisch onderzoek is diep 
geworteld in de dochterondernemingen van FRAIKIN.  
In 2018 namen verschillende vertegenwoordigers van 
FRAIKIN in Spanje deel aan het People in Red-diner.  
Met het geld dat op deze avond wordt ingezameld, 
worden onderzoeksprogramma's en verenigingen 
gesteund die de strijd tegen aids bevorderen.

£ 40 000 VOOR LOKALE 
VERENIGINGEN

 Voor de 40e verjaardag van FRAIKIN in het 
Verenigd Koninkrijk verzamelden de werknemers 
40 000 pond sterling ten voordele van verschillende 
goede doelen.  
Het ingezamelde geld werd geschonken aan vijftien 
lokale verenigingen, die de personeelsleden zelf kozen.  
Enkele kleine liefdadigheidsinstellingen die we steunen: 
de vereniging van brandweerlieden (verschillende 
personeelsleden hebben familieleden bij de brandweer) 
en Arun Sunshine, een organisatie die volwassenen met 
leerproblemen ondersteunt.

EEN KERST VOOR KINDEREN
 Voor kerst 2018 wilden de medewerkers 

van FRAIKIN in Polen actie ondernemen voor een 
kwetsbare groep die dit echt nodig heeft, kinderen  
in weeshuizen. Ze lanceerden een inzameling van 
speelgoed, cosmetica en schoolspullen. Het was een 
overweldigend succes. De torenhoge stapel geschenken 
die werd verzameld in de nieuwe mechanicawerkplaats 
in Błonie (nabij Warschau) was een perfect symbool van 
de vrijgevigheid die ze hadden weten te mobiliseren. In 
Spanje werd speelgoed ingezameld ten behoeve van het 
Rode Kruis, dat ter gelegenheid van Kerstmis aan 
behoeftige kinderen werd uitgedeeld. Wat een zalig 
gevoel om het geluk in hun ogen en die glimlach te 
mogen zien.
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SPONSORING 

Sponsoring en partnerships
In de verschillende landen waar de Groep actief is, biedt hij financiële en logistieke 
ondersteuning voor culturele en sportieve evenementen en liefdadigheidsactiviteiten.

MOTORSPORT VOOR 
MINDERVALIDEN

 In het Verenigd Koninkrijk is FRAIKIN een voormalig 
partner van Team Brit. De missie van dit autosportteam 
is om mensen met een handicap die lijden aan een 
posttraumatische stressstoornis en andere geestelijke 
gezondheidsproblemen te inspireren door aan te tonen 
wat motorsport met een mens kan doen. Het 
langetermijndoel van Brit Team is om het eerste volledig 
mindervalide team te worden dat deelneemt aan de 24 
uur van Le Mans.

DE LOGISTIEK VAN DE GEKOZEN 
VERENIGINGEN GARANDEREN

 In Spanje ondersteunt FRAIKIN de logistieke 
werking van verschillende goede doelen. FRAIKIN helpt 
grote hoeveelheden voedsel van verzamelpunten naar 
distributiepunten te transporteren door een nieuwe 
koelwagen te lenen aan de voedselbank. Het bedrijf 
draagt ook bij aan het onderhoud van vrachtwagens die 
eigendom zijn van de vereniging. Bovendien leent 
FRAIKIN gratis bedrijfs- of vrachtwagens aan de 
Oncovalles-vereniging voor diens logistieke behoeften. 
Deze vereniging, die mensen met kanker helpt, 
organiseert heel wat acties in Catalonië, zoals het 
uitdelen van speelgoed aan zieke kinderen. 

BETROKKEN BIJ  
DE LOKALE CULTUUR

 Kent u de castells, de Catalaanse traditie van menselijke 
torens? Deze artistieke expressie, de specialiteit van 
Granollers Xics, behoort tot het werelderfgoed van de 
mensheid en vraagt kracht, evenwicht, moed en gezond 
verstand. FRAIKIN is gevestigd in Catalonië en staat volledig 
achter de waarden van deze vereniging waaraan het 
regelmatig vrachtwagens van verschillende afmetingen 
leent voor diens tentoonstellingen. In Frankrijk is FRAIKIN 
ook partner van Best Musicians of the World, een 
vereniging van klassieke musici. De geleende voertuigen 

worden gebruikt om de muziekinstrumenten te vervoeren. 
Klanten werden uitgenodigd voor twee concerten van de 
Touquet International Music Masters.

SPORTPARTNERSHIPS 

 In Frankrijk is FRAIKIN sinds enkele jaren partner van 
de Pétanque Masters, een zomercompetitie met 8 etappes. 
In 2018 nam de vestiging van Marseille de leiding over dit 
partnerschap en leende het bedrijf een vrachtwagen van 19 
ton voor de volledige duur van het evenement. Ongeveer 
dertig klanten werden uitgenodigd voor de finale van de 
wedstrijd.FRAIKIN was ook partner van de Grand Prix de 
Pau 2018, een autorace die plaatsvond in mei op een circuit 
langsheen de straten van de stad. Sommige plaatsen in 
lodge waren gereserveerd voor onze klanten.

DERDE TOUR DE POLOGNE 
AMATEURS VOOR DE TEAMS  

VAN FRAIKIN
 Op 8 augustus vond, in Bukowina Tatrzańska, de 

jaarlijkse wielerwedstrijd Tour de Pologne Amateurs plaats. 
In 2018 begon het peloton aan zijn avontuur op een circuit 
van 60 km rond Bukowina Tatrzańska. 2 600 deelnemers 
stonden aan de startstreep van dit evenement, een record! 
Onder hen, 20 medewerkers van FRAIKIN.

DEEL 4 / HANDELEN VOOR HET WELZIJN VAN ONZE MEDEBURGERS
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Dynamisch en duurzaam  
beheer van voertuigen
FRAIKIN kiest er als toonaangevende onderneming in de sector van vrachtwagens voor 
om zijn voertuigen regelmatig te vernieuwen. Op die manier is de impact van de nieuwe 
milieunormen sneller te zien in de onderneming dan op de algemene Europese markt.

OPTIMALISERING VAN 
HET WAGENPARK

 Door zijn leaseactiviteit en de 
bijbehorende wagenparkanalysediensten 
(FRAIKIN Business Solution) optimaliseert 
de FRAIKIN Groep de inzet van het 
wagenpark en draagt hij bij aan het 
verminderen van het totale 
brandstofverbruik en de bijbehorende 
verontreinigende emissies. 

EEN SNELLE ROTATIE 
VAN HET WAGENPARK

 Eind 2018 voldeed 55% van het wagenpark 
van FRAIKIN aan de recentste Europese 
normen: Euro 6 of Euro 6b voor lichte 
voertuigen, Euro VI voor vrachtwagens. 
Voertuigen ouder dan Euro V 
vertegenwoordigen een zeer klein deel van de 
vloot (minder dan 5%). In Polen heeft 
FRAIKIN al 9 voertuigen gekocht die voldoen 
aan de toekomstige Euro 7-norm.
Frankrijk vertegenwoordigt 65% van het 
wagenpark van de groep. Dankzij de 

regelmatige vernieuwing van het wagenpark 
voldoet momenteel meer dan de helft van het 
wagenpark 58%) van FRAIKIN aan de Euro 
6- en Euro VI-norm in Frankrijk. Zo werden 
bijvoorbeeld in het kader van de Flexitime-
campagne, voor de verhuur op korte en 
middellange termijn en voor de flexibele 
langetermijnsverhuur, in 2016 160 koelwagens 
type Euro VI en 100 voertuigen gekocht.

DE DRIE LEVENS VAN 
FRAIKIN-VOERTUIGEN

 De FRAIKIN-groep denkt al vanaf de 
aankoop aan het tweede leven van zijn 
voertuigen.  
Na een initiële leaseovereenkomst op lange 
termijn worden de voertuigen aangeboden 
voor verhuur op korte of middellange 
termijn. Na zeven tot acht jaar
dienst worden de voertuigen van het 
FRAIKIN-park verkocht op de 
tweedehandsmarkt (derde leven). Op die 
manier kan FRAIKIN zijn wagenpark zo 
milieuvriendelijk mogelijk houden.

HET WAGENPARKDEEL 5 / DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN ONZE ACTIVITEITEN BEHEREN

18 MAANDEN TOT 2 JAAR,I 
verhuur op korte en 
middellange termijn

  2 e LEVENIi

 4 OF 5 JAARI verhuur 
op middellange en 

lange termijn

  1e LEVENIi

Verkoop op de 
tweedehandsmarkt

  3 e LEVENIi

DE DRIE LEVENS VAN FRAIKIN-VOERTUIGEN

45%
De vloot van FRAIKIN voldoet aan 
de nieuwste Europese normen.

6
voertuigen op 10 voldoet 
aan de Euro 6-/VI-normen 
in Frankrijk.
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SITEBEHEER

De milieu-impact van  
onze activiteiten reduceren
Sinds enkele jaren hanteert FRAIKIN een beleid voor afvalbeheer, exploitatie en 
behoud van hulpbronnen, waarbij economie en beperking van de milieu-impact 
worden gecombineerd.

AFVALVERWIJDERING

 Afhankelijk van de afvalgroep werkt 
FRAIKIN samen met erkende 
afvalverwerkingsbedrijven.  
Alle vestigingen die over een garage 
beschikken, vertrouwen hun afval toe aan 
gespecialiseerde bedrijven. In Frankrijk 
wordt de inzameling van gevaarlijk afval 
en afgedankte olie verzorgd door Sevia (zie 
grafiek). Deze dienstverleners verstrekken 
de nodige documenten om te bewijzen dat 
FRAIKIN voldoet aan de wet- en 
regelgeving. De afvalbedrijven verstrekken 
ontvangstbewijzen voor gevaarlijk afval, 
die gedurende vijf jaar worden 
bijgehouden. Vooral de inzameling van 
accu's is van cruciaal belang. Er is een 
continu programma gelanceerd om de 
tracering van deze producten te 
verbeteren.
FRAIKIN heeft ook de inzameling van 
niet-gevaarlijk afval georganiseerd (hout, 
metaal, samengestelde materialen, 
huisvuil). 

Om risico's op de werkplek te voorkomen, 
is een inventaris opgesteld van alle 
chemische producten die in de garages 
worden gebruikt (update van FDS) en alle 
gevaarlijke stoffen worden vervangen.

 VERZAMELING EN 
RECYCLING VAN 
BANDEN

 Het aankoop- en onderhoudsbeleid 
van FRAIKIN legt de nadruk op het 
gebruik van oude banden met vernieuwd 
loopvlak voor vrachtwagens. Het doel is 
om de levensduur van de band te 
verlengen, zodat met dezelfde banden 
meer kilometers kunnen worden afgelegd 
en minder nieuwe banden hoeven worden 
aangekocht. Deze aanpak voldoet aan een 
tweeledige ecologische uitdaging: 
natuurlijke hulpbronnen besparen en 
voorkomen dat oude banden in het milieu 
terechtkomen. Het maakt ook economisch 
zin: het hergebruik van banden reduceert 
de kosten voor het vervangen van banden. 

Deze banden, die volgens de regels van de 
kunst worden hernieuwd, bieden dezelfde 
prestaties als nieuwe banden. 
In Frankrijk wordt de inzameling van oude 
banden (lichten en zware voertuigen) 
verzorgd door Aliapur.

 7i  
Koudemiddelen* 

 3i  
Verf, kit, oplosmiddel

 3i  
Aërosols 

 0,9i  
Koelvloeistoffen 

 2,8i  
Verontreinigde verpakkingen 

 62i
Oliefilters 

Afgedankte accu's 

Oliehoudend slik 

Zwarte oliën 
(smeermiddelen)  

 

VERDELING VAN 
INGEZAMELD 
AFVAL  
(in ton, perimeter 
Frankrijk)

Totaal 
tonnage 
1 032

211

235

*FRAIKIN France 
handhaaft langere 
intervallen voor het 
vervangen van 
koelvloeistoffen dan 
de door de fabrikanten 
aanbevolen intervallen.

507

Bandenverzameling door Aliapur  
(in ton en variatie 2018/2017, bereik Frankrijk)

1 195 ton

Aantal banden ingezameld 
bij vestigingen (+ 4%)

399
Aantal inzamelbeurten 

(- 6,7%)
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BEST PRACTICES

Milieumaatregelen die 
een verschil uitmaken

Onze werknemers zijn zich elke dag bewust van hun verantwoordelijkheid 
voor het milieu. Dit zijn enkele initiatieven van de onderneming.

Wasstraten, onmisbaar voor 
het algemene onderhoud, 
hebben een dubbele impact 
op het milieu: ze verbruiken 
veel water (90% van het 
waterverbruik van FRAIKIN 
in Frankrijk) en produceren 
oliehoudend slik.  
De wasstraten worden 
regelmatig gereinigd door 
erkende dienstverleners.

Bestuurde 
wasstraten

De vervanging van de 
wasstraten zorgt voor  
een reductie van het 
waterverbruik tot wel de helft, 
in vergelijking met een 
wasstraat van meer dan vijf 
jaar oud (420 liter water  
per wasbeurt in plaats van 
800 liter) en reduceert het 
stroomverbruik (1,9 kWh per 
wasbeurt tegenover 3,8 kWh).

Modernisering van 
de wasstraten

De vestigingen van FRAIKIN 
zijn voorzien van 
ontvettingsfonteinen op 
basis van detergenten, 
zonder oplosmiddelen. 
Deze fonteinen worden 
gebruikt om losse 
onderdelen te ontvetten. 
SafetyKleen, de leverancier, 
zorgt voor de verhuur en 
het onderhoud van de 
fonteinen.

Ontvetting zonder 
oplosmiddel

Voor sommige 
aankoopgroepen neemt 
FRAIKIN in zijn bestek 
striktere criteria op dan de 
wettelijke normen. Zo is het 
gebruik van glasreiniger 
zonder methanol algemeen 
ingevoerd in alle Franse 
garages, terwijl de 
wetgeving een gehalte van 
2,5% methanol toestaat.

Milieuvriendelijke 
glasreiniger

In Spanje voldoen 50% van 
de chemische producten, 
verbruiksgoederen en 
kantoorartikelen aan de 
striktste milieunormen. Dit 
houdt in dat er vooral wordt 
gekozen voor gerecycleerde 
producten, 100% 
recycleerbare of 
herbruikbare producten  
of ook producten zonder 
gevaarlijke stoffen enz. 
Wanneer mogelijk wordt 
gekozen voor producten 
met het ECOLABEL.

Ecolabel

Om het milieubewustzijn 
onder onze medewerkers te 
bevorderen (stroomverbruik 
in garages, waterverbruik  
in wasstraten, verlichting, 
verwarming, isolatie, enz.), 
wordt een plaatselijke 
wedstrijd over dit onderwerp 
georganiseerd door de dienst 
Infrastructuur, de directeur 
van de vestiging of de 
garagemanager.

Challenge Eco-
verantwoordelijkheid
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KOELING

Bijzondere waakzaamheid 
bij koelwagens 
Behoud van de koudeketen voor het beschermen van de openbare gezondheid, reductie van HFC-emissies 
(fluorkoolwaterstof) voor het beschermen van het milieu: voor het beheren van koelwagens moeten diverse 
vaardigheden worden ingezet, die FRAIKIN beheert en die door de bevoegde autoriteiten zijn erkend.

 SPECIFIEK KADER 
VOOR TRANSPORT VAN 
BEDERFELIJKE 
PRODUCTEN

 De onderneming volgt de ATP-norm* 
inzake het transport van bederfelijke 
producten dat door 50 landen is 
ondertekend. Alle koelwagens van 
FRAIKIN beschikken over een ATP-
conformiteitscertificaat, dat is uitgegeven 
door Cemafroid, de vereniging van experts 
inzake koelketens voor levensmiddelen (in 
Frankrijk). In Frankrijk zijn 23 
agentschappen goedgekeurd om deze 
technische controles uit te voeren. Deze 
controles leggen voorwaarden op voor de 
stabiliteit van de gekoelde omgeving. 
Daartoe heeft FRAIKIN Frankrijk sinds 
2004 al meer dan 1 miljoen euro 
geïnvesteerd op het vlak van isolatie en 
temperatuurregeling van zijn 
infrastructuren. Elke 36 maanden voert 
Cemafroid een audit uit om het ATP-proces 
te verifiëren en de behandelde dossiers te 
controleren. Er wordt ook een tussentijdse 
formele interne audit uitgevoerd. De 

kwaliteit van de audit wordt door een 
gespecialiseerde instelling gecontroleerd 
tijdens een specifieke tussentijdse audit in 
het hoofdkantoor van FRAIKIN. 

F-GASSEN  
BEHEREN

 De koelwagens die beschikbaar worden 
gesteld aan klanten, voldoen aan de Europese 
F-Gas-regelgeving (F517/2014/EU), die van 
toepassing is sinds 2014. Het doel is om in 
2030 de fluorkoolwaterstoffen (HFC of F-gas in 
het Engels) met 70% te verminderen (in 
vergelijking met 2015). Koelwagens die 
minimaal 5 teqCO2 koelvloeistof bevatten, 
worden aan een jaarlijkse lektest 
onderworpen. Deze controles mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door technici 
die beschikken over een certificering in 
koudemiddelen. Voor Frankrijk zijn 51 
vestigingen van FRAIKIN door de 
toezichthoudende organisatie goedgekeurd. 
Bijna 150 technici zijn opgeleid en beschikken 
over deze certificering. Om de controles uit te 
voeren heeft FRAIKIN leksensors geïnstalleerd 
die jaarlijks worden gecontroleerd.

 RECYCLAGE EN 
VERNIETIGING 
VOLGENS DE BEST 
PRACTICES

 De koudemiddelen die in de koelwagen 
van FRAIKIN worden gebruikt, hebben 
geen invloed op de ozonlaag.  
Ze hebben echter wel een gevaarlijk 
broeikaseffect.  
De recyclage en vernietiging van 
koudemiddelen gebeurt volgens de best 
practices, om een volledige traceerbaarheid 
te garanderen. In het kader van de  
“Top Qualité”-activiteiten worden 
ontvangstbewijzen voor industrieel afval, en 
meer in het bijzonder van koudemiddelen, 
systematisch geverifieerd: een vrijwillig 
initiatief van FRAIKIN om ervoor te zorgen 
dat procedures worden nageleefd. 
*Certificaat van technische conformiteit.

23
ATP erkende agent-
schappen (Frankrijk)

51
erkende agentschappen 
voor koelvloeistoffen 
(Frankrijk)

Driedubbele certificering 
van FRAIKIN in Spanje
Twaalf van de 21 vestigingen van 
FRAIKIN in Spanje voeren een integraal 
managementsysteem met audits en 
certificering door SGS sinds 2014.  
Deze certificeringen zijn voor: 

  kwaliteit: ISO 9001 
 milieu: ISO 14001
  gezondheid en veiligheid  
op de werkvloer: OHSAS 18001.

Spanje is binnen de Groep pionier in 
certificeringen.

En kwaliteitscertificering  
in het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk is FRAIKIN 
sinds 2004 ISO 9001-gecertificeerd, 
een procedure die wordt gecontroleerd 
door Lloyd's Register Quality.
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PROFESSIONELE ORGANISATIES

Onze institutionele partners
In de diverse landen waar het bedrijf actief is, is de Groep een actieve deelnemer 
aan beroepsorganisaties

  VERENIGD 
KONINKRIJK
 
Freight Transport 
Association (FTA). 

BVRLA 

Road Haulage 
Association (RHA)

  FRANKRIJK
 
AFGNV

TRANSFRIGOROUTE

CERTIBRUIT

Fédération française 
de carrosserie (FFC)

Transport et logistique 
de France (TLF)

LEASE EUROPE

SYNDIGEL

  POLEN
 
CCIFP - Frans-Poolse Kamer van Koophandel

SKFS - Vereniging van wagenparkbeheerders

ZPL - Poolse leasevereniging

Poolse vereniging van alternatieve 
brandstoffen

Pracodawcy RP – Werkgeversvereniging van 
Polen

Poolse vereniging van exporteurs 

Bank Żywności - voedselbank

  ANDERE LANDEN
 
Transfrigoroute 
Deutschland 

EGRW – 
Entsorgergemeinschaft 
Regionaler 
Wirtschaftsverkehr

   SPANJE
 
Gasnam
AER - Asociación Española de 
Renting de Vehículos
ATFRIE - Asociación Española 
de Empresarios de Transporte 
Bajo Temperatura Dirigida
Gas Licuado - Asociación 
Española de Gas Licuado
DGT - Dirección General  
de Tráfico
Generalitat de Catalunya 
Provincie Catalonië
Comunidad de Madrid 
Stad Madrid
Kamer van Koophandel

Partner van Transporteur van het jaar 2018, 
Dit evenement wordt georganiseerd door L'Officiel des 
transports en bestaat uit het toekennen van een van de meest 
prestigieuze onderscheidingen van de transport- en logistieke 
sector in Frankrijk. FRAIKIN, lid van het ondersteuningscomité, 
geeft daarmee blijk van zijn toewijding aan zijn bedrijfsactiviteit.
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