A
Z
R

U
U
D

rd
woo

t

eran
V
k
pelij

hap

c
aats

M

A
L
S
ER

V
S
D
EI

H
M
A

6
1
0
G2

en

kk
etro

&B

men

O

rne
nde

/Over dit verslag
We rapporteren in dit verslag
over Carglass® Belux met vestigingen in België
en Luxemburg, inclusief Carglass® Distribution.
Carglass® is al meer dan 25 jaar op een zo
duurzaam mogelijke manier operationeel in
België en Luxemburg.
Moedermaatschappij Belron® engageert zich
sinds 2010 om te rapporteren volgens de
regels van de United Nations Global Compact.
Hiermee ondersteunen we samen de
internationale afspraken in verband met
mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.
Global Reporting Initiative (GRI) en Sustainable
Development Goals (SDG)
Het rapport is opgesteld conform de GRI4richtlijnen en zal twee-jaarlijks geüpdatet
worden. In dit rapport werden ook de sustainable
development goals geïntegreerd.
Periode 2014-2015
Dit Carglass® rapport wordt gepubliceerd in
2016 en brengt een verslag van 2014 en 2015.
Het duurzaamheidsrapport 2014 behandelde
de periode van 2011 tot en met 2013.

Verzeker een gezond leven en promoot welzijn voor
iedereen op elke leeftijd
- zie pag. 13-15 en 29-31
Verzeker duurzame productie- en consumptiepatronen
- zie pag. 33-35
Neem maatregelen ter bestrijding van
klimaatverandering en de effecten ervan
- zie pag. 33-35

/inhoud
03 Infographic
04 Onze visie
05 Voorwoord
06 Carglass® Belux
Wat doet Carglass®?
Omzet en aantal medewerkers

09 Activiteiten en impact van derden
Carglass® Fitting en Carglass® Distribution

10 Materialiteitsmatrix
11 Carglass® Circle of Success
- Tevreden medewerkers
- Tevreden klanten
- Tevreden stakeholders

25 MVBO beleid in co-creatie
- Carglass® waarden
- Charity by Carglass®
- Milieu

36 Awards
37 Waar staan we nu? / Waar willen we naartoe?
38 GRI G4 referentietabel

Uw feedback op dit rapport is welkom!
Bart Lambrechts
HR Director Carglass® Belux
T. +32 (0)11 30 15 39
E. mbo@carglass.be
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2016
periode 2014-2015

Voertuigbeglazing is al méér dan 25 jaar onze enige passie.
Wij herstellen of vervangen deze met de grootst mogelijke zorg en respect.
Door Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken te Ondernemen neemt Carglass®
haar verantwoordelijkheid tegenover klanten, medewerkers, maatschappij
en alle andere belanghebbenden.

100%
recyclage van gebroken
autoruiten en glasgruis.
4.000 ton glasafval/jaar,
14 ton/dag!
Our Glass, We Care!

77
CCC-medewerkers
Customer Contact Center is
24/24u -7/7 - 365 dagen/jaar
bereikbaar

714 medewerkers:

2015: betrokkenheid 71 %
2013: tevredenheid 98%

. 538 mannen

319 arbeiders

176 vrouwen

394 bedienden

Customer Delight Centers
(België & Luxemburg) +
1 Europees Distributie Centrum
(EDC)

34%

97,65%
gemiddelde
klantentevredenheid

44

5

minder CO2
t.o.v. 2010
-11% t.o.v.
2013

charity projecten

Financiële én structurele steun
door Carglass® en haar
medewerkers

- installatie smartmeters en
timers Green Branches
- duurzame renovaties
- inspanningen groene mobiliteit
- online airco's

20.915
uren opleiding/jaar
Gemiddeld 29 uren/medewerker

602 voltijds

112 deeltijds

Carglass® Circle of Succes

Gemiddelde 2014-2015
Stijging van 2,5 % t.o.v. 2013

"Dit bedoelen wij met
Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen”
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/Onze visie
"De natuurlijke keuze en de referentie voor service zijn van iedere klant
door zijn verwachtingen te overtreffen en hem een onvergetelijke autoglasservice
te bieden, eender waar, eender wanneer."

Carglass® maakt deze missie waar met als leidraad de vier Carglass® waarden:
EERLIJKHEID - CREATIVITEIT - SOLIDARITEIT - RESPECT
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/Voorwoord
We vonden het gerechtvaardigd om de term "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" bij Carglass®
uit te breiden naar:

"Maatschappelijk Verantwoord én BETROKKEN Ondernemen".
Binnen Carglass® beschouwen we immers betrokkenheid als zeer belangrijk.
Betrokken medewerkers zijn tevreden medewerkers. Zij zorgen op hun beurt voor tevreden klanten. En
als onze klanten tevreden zijn, krijgen we tevreden stakeholders.
Dit noemen wij onze "Circle of Success".
Ons MVBO-beleid is gebaseerd op 3 pijlers: onze waarden, charity en milieu.
Om de betrokkenheid van onze medewerkers binnen deze 3 pijlers te verhogen, zetten wij alsmaar
vaker in op "co-creatie".
Zo laten we onze medewerkers meedenken over onze producten en diensten, processen en
waardebeleving, nemen ze deel aan onze charity initiatieven en worden ze betrokken bij onze
milieudoelstellingen. We zijn er namelijk van overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken.
Vanzelfsprekend houden we net zoals elk ander bedrijf vinger aan de pols inzake
milieureglementeringen en ethische normen.
De maatschappij is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Ook wij moeten onszelf durven in vraag
stellen, aanpassen, innoveren en zelfs heruitvinden, willen we onze toekomst en die van onze kinderen
en kleinkinderen kunnen garanderen.

Verandering begint bij jezelf!

Jean-Paul Teyssen

Managing Director Carglass® Belux
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/Carglass®Belux

onderdeel van de Belron® groep

franchise operated landen
Belron® eigen organisaties

Carglass® Belux is onderdeel van Belron®, het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van
herstellingen en vervangingen van voertuigbeglazing. Belron® is actief in meer dan 30 landen en
ondersteunt Carglass® met het delen van kennis, knowhow en "best practices".

Carglass® Belux is een NV die bestaat uit 2 verschillende business units:
* Carglass® Fitting, bestaande uit het Customer Support Center (CSC), 44 Customer Delight Centers (CDC)
verspreid over België en Luxemburg en een "in house" Customer Contact Center (CCC).
* Carglass® Distribution: Europees distributiecenter / magazijn voor ruiten en accessoires, van waaruit
levering gebeurt naar meer dan 20 landen op 5 verschillende continenten.
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714

MEDEWERKERS IN
BELGIË EN
LUXEMBURG

Carglass® Belux is dé specialist in het herstellen en vervangen van voertuigbeglazing.
Kwaliteit, veiligheid, service en klantentevredenheid zijn de sleutelwoorden van onze bedrijfs- en
marketingstrategie.

44

CARGLASS®
CUSTOMER DELIGHT CENTERS

1

EUROPEES DISTRIBUTIE CENTRUM

In België en Luxemburg stelt Carglass® in de periode
2014 t.e.m. 2015 gemiddeld 714 mensen tewerk.

OMZET

Carglass® Fitting

-14,8%

Carglass® Distribution

+3 %

(2015 t.o.v. 2013)

DISTRIBUTION
1.008.500 ruiten
werden er gemiddeld verstuurd
vanuit Carglass® Distribution
(gemiddelde 2014-2015)
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MEDEWERKERS
714
Carglass® kan rekenen op
competente en trouwe
medewerkers;
de gemiddelde anciënniteit is 11 jaar.
(Gemiddelde 2014-2015)

Carglass® Distribution
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/Activiteiten & impact van derden
Van de keuze van onze leveranciers tot de service aan onze klanten, elke activiteit biedt opportuniteiten
om het op een duurzame en verantwoorde manier aan te pakken.
We nemen dan ook elk onderdeel van onze waardeketen onder de loep om te zien waar we de impact op
het milieu of de gemeenschap kunnen beïnvloeden, beperken of zelf controleren.

Carglass® Fitting
Directe controle

Invloeden

Maken van
afspraak
(in Customer
Delight Center of
mobiele service)

Klant
neemt
contact

bestellen bij
Ruit vervangen of
Carglass®
herstellen terwijl
Distribution
klant wacht
+ bevestiging naar
klant

Invloeden

Factuur
+ garantie

Mogelijkheid tot
geven van
feedback

Carglass® Distribution

autoruiten en
accessoires*
fabrikant

Inkoopafdeling

Invloeden

Opslag in
hetmagazijn

Orderverwerking
klanten

Transport naar
Customer
Delight Centers
en andere*

Directe controle

* accessoires: sierlijsten, rubbers, clipsen, werkmaterialen, enz. ...
* Carglass® Distribution levert ook aan Belron® vestigingen in andere landen
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Eventuele retours
en retour van
afvalstromen naar
magazijn

Recycleren van
afvalstromen

Invloeden

/Materialiteitsmatrix
Om de globale duurzaamheidsgedachte te vertalen naar onze bedrijfsstrategie, hebben we de diverse
domeinen waarin Carglass® invloed kan uitoefenen in kaart gebracht.
Op onderstaande materialiteitsmatrix is te zien wat belangrijk is voor het bedrijf en waar de stakeholders
belang aan hechten.
Door elk onderdeel te koppelen aan de mate van economische, maatschappelijke en milieu-invloed heeft
Carglass® een objectieve basis om prioriteiten te stellen bij elke beslissing.

Carglass® Circle of Success
The Best Place you will ever work

Belang stakeholders (low > high)

lokale gemeenschap
kinderrechten

veiligheidsbeleid gezondheid
& veiligheid

Producten & diensten
arbeidsomstandigheden
marketing
economische prestaties
feedback klanten

Customer delight
Respect voor de mens
Respect voor het milieu

Eerlijke communicatie
Solidariteit
Leveranciersevaluatie
Werkgelegenheid
Opleidingen
Diversiteit & kansen
Verhouding werkgever/werknemer
Vrijheid van vereniging en cao
transport
aankoopbeleid

Belang Carglass® (low > high)
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/Carglass® Circle of Success
Binnen Carglass® is de bedrijfsstrategie opgebouwd rond de "Carglass® Circle of Success",
waarbij we ervan overtuigd zijn dat "tevreden medewerkers" zorgen voor "tevreden klanten" en
op hun beurt voor "tevreden stakeholders".
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/Tevreden medewerkers
Carglass® Circle of Success

Onze medewerkers zijn de sleutel tot ons succes.
Wij geloven er sterk in dat we met onze mensen het verschil kunnen maken.
Carglass® streeft naar competente en gelukkige medewerkers, die elke dag met plezier hun job bij Carglass®
doen. Carglass® werd al vier keer verkozen tot “Great Place to Work” en haalde eind 2013 het prestigieuze
HR-label “Investors in People”, categorie zilver.

Eerlijke verloning

Onze medewerkers krijgen een eerlijk
en marktconform loon en delen in de
winst via een collectief incentivesysteem, gelinkt aan de trading profit.
Hiernaast belonen wij de trouw en
inzet van onze medewerkers op
verschillende manieren, zoals:
- geschenken bij Sinterklaas, Pasen
en Eindejaar
- vriendenkortingsbonnen
- huldiging jubilarissen
- ...

Permanente vorming

Daarnaast investeren we ook in de persoonlijke ontwikkeling en
groei van elke medewerker.
De medewerkers krijgen via diverse opleidingsinitiatieven volop
de gelegenheid zich blijvend te verbeteren in hun job of door te
groeien naar een hogere functie.
Daarnaast biedt Carglass® een “Open aanbod” met gratis nietwerkgerelateerde opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling.

Diversiteit

Bij de selectie en aanwerving van nieuwe werknemers engageert
Carglass® zich om de meest competente kandidaat te selecteren,
ongeacht leeftijd, origine, geslacht, religie of nationaliteit.

Organisatie van teamdagen, familie- en personeelsfeesten

Elke afdeling heeft de vrijheid om binnen de doelstellingen en het vooropgestelde budget een teambuildingactiviteit te organiseren.
Elk jaar wordt er een familiedag of een personeelsfeest georganiseerd voor Carglass® medewerkers en hun
gezinsleden/partner.
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Gezicht van Carglass®

Onze medewerkers vormen hét gezicht van Carglass® en kunnen
beter dan wie ook onze boodschap op 100 % authentieke manier
overbrengen. Alle "acteurs" en
"stemmen" in onze radio- en TV-spots zijn eigen medewerkers.
Niet zelden is een klant verbaasd dat hij geholpen wordt door de
bekende “Carglasser” uit de TV-spot.
Alle Carglass® medewerkers worden ook aangespoord om foto’s,
teksten en ideeën al dan niet werk-gerelateerd aan te brengen
voor het driemaandelijks personeelsmagazine "Break".

Stem van Carglass®

Wij luisteren naar onze mensen. We vinden het belangrijk om te weten of onze medewerkers tevreden zijn.
Daarom doen wij elk jaar i.s.m. een externe partner een personeelsbetrokkenheidsenquête, waarvan de
resultaten worden herleid tot 7 topics die wij als maatstaf nemen om een “Great Place to work” te
definiëren.

Elk resultaat wordt op teamverband besproken: wat is goed, wat kan beter!
Hieraan worden acties gekoppeld met tot doel om “The best place you will ever work“ te worden. De
resultaten van 2015 tonen aan dat we op vlak van algemene betrokkenheid 71% behalen. Omwille van een
andere vraagstelling én waardeschaal t.o.v. de vorige enquêtes kan dit percentage niet vergeleken worden
met de 98% algemene tevredenheid in 2013. Wel bespeuren we enige ongerustheid die, enerzijds te wijten
is aan het uitblijven van de winter die in onze branche een aanzienlijke impact heeft op onze core business
en, anderzijds aan een grootschalig IT-project dat binnen Carglass® werd opgestart en van onze
medewerkers een heuse change of mindset vraagt. Desalniettemin is onze score t.o.v. de benchmark
positief.

Local Hero

Het succes van Carglass® is in grote mate afhankelijk van haar medewerkers.
Elkeen heeft een sterk verlangen om gezien en gehoord te worden, kortom
erkenning te krijgen. Binnen Carglass® willen we een cultuur van erkenning
creëren door onze medewerkers jaarlijks uit te nodigen om een collega en/
of team te nomineren tot local hero. Dit omwille van een prestatie die
kadert binnen de Carglass® spirit en op een exceptionele manier blijk geeft
van onze Carglass® waarden: eerlijkheid, creativiteit, solidariteit en respect.

Sociaal overleg werkgever/werknemer

Binnen onze organisatie houden we graag voeling met de werkvloer en
zetten we in op een constructief sociaal overleg met de vertegenwoordigers
van de verschillende vakbondsorganisaties.

Interne communicatie

De communicatie met de werkvloer gebeurt transparant en betrokken
via werkgroepen, intranet, het personeelsmagazine "Break", roadshows
en infosessies, one-to-one gesprekken, opstartgesprekken, teammeetings, ...
Carglass® duurzaamheidsverslag 2016 - pag. 14

Doelstelling 2017
Verhogen MVBO-betrokkenheid
via toekomstige Employee portal

Welzijnsbeleid

Om dag na dag het beste uit ons team te halen, zorgen wij niet alleen voor de nodige begeleiding en
opleiding, maar denken we ook aan de gezondheid van onze mensen.
Enerzijds schenken we aandacht aan ergonomie en nieuwe werkmethodes; zoals de EZI-wire® (tool om de
ruit uit de auto te halen), de tilhulp die de rug van onze kwaliteitsmedewerker ontlast, allerhande
workshops, ... anderzijds willen we hen ook laten meedenken over 45+ werken.
"We zijn er van overtuigd dat de oplossing niet altijd binnen Carglass®, maar grensoverschrijdend
en in samenwerking met andere bedrijven en/of overheidsinstanties te vinden is":
Bart Lambrechts, HR Director Carglass® Belux.
We hebben binnen Carglass® alvast de eerste
stappen gezet in de vorm van externe loopbaancoaching en organiseerden een infosessie voor
leidinggevenden in het kader van burn-out. Ook
bieden wij mogelijkheden tot:
- remote working,
- deeltijds werken,
- een flexibel uurrooster, ...

Back to School

Carglass® Beweegt

Met Carglass® Beweegt trachten we onze medewerkers een gezonde(re)
levenswijze aan te leren om zo de innerlijke mens te versterken. Carglass®
Beweegt werd opgestart in 2007 met tips en activiteiten voor een gezonde
levensstijl, maar is in 2015 toe aan opfrissing. De kick-off van de nieuwe
format is voorzien voor september 2016. Carglass® Beweegt is één van de
pijlers binnen ons welzijnsbeleid dat erop gericht is om tegen 2018 het
ziekteverzuim te verminderen met 2% pp t.o.v. eind 2015.

In 2015 hebben we aan al
onze medewerkers de
mogelijkheid geboden om in
de maand september 2 extra
betaalde uren op te nemen
bij de start van het nieuwe
schooljaar.

BM Discovery 360° traject

Carglass® voert een beleid van inspirerend leiderschap waar opleiding en talentontwikkeling van alle medewerkers een belangrijke peiler is. Intussen hebben alle 39 Branch Managers (BM) het "BM Discovery 360°
traject" doorlopen, goed voor 1.702 uren aan extra opleiding. Dit unieke concept is erop gericht om de
BM’s, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek Customer Delight Center, een persoonlijk
groeitraject - gespreid over 2 jaar - te laten doorlopen.De ontwikkeling van hun leiderschapstalenten heeft
positieve effecten voor elke medewerker die in hun Delight Center actief is.
Dit traject steunt volledig op de strategische rode draad van Carglass®, de Circle of Success.
Tevreden medewerkers die hun talenten volop kunnen ontwikkelen, zorgen voor tevreden klanten die op
hun beurt onze aandeelhouders tevreden stellen.
In 2016 zetten we deze ondersteuning verder met een traject genaamd “BM Development 2016 – Omgaan
met verandering & Leiderschap”.
Doelstelling 2018
Vermindering ziekteverzuim met
2% pp t.o.v. 2015
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/Tevreden klanten

Carglass® Circle of Success
Carglass® wil toonaangevend zijn op het gebied van klantgerichtheid en service.
Tevreden klanten is niet genoeg, Carglass® gaat voor ‘customer delight’. Zowel voor onze eindklanten
(particulieren), als onze partners: verzekeraars, leasers en vlootbeheerders.
Door de cruciale parameters te identificeren die resulteren in excellente dienstverlening heeft Carglass® de
Customer Delight strategie in het beleid verankerd. Op basis daarvan werden de interne organisatie en
processen zodanig ingericht dat de klant bij elk contact - telefonisch, online, in het Customer Delight Center
(CDC) of bij herstelling aan huis - “delighted” is.

Feedback van de klant

Feedback van de klant is cruciaal om onze service te blijven verbeteren. Klanten kunnen hun evaluatie
doorgeven via een invulformulier in de wagen of via een online enquête.
Om nieuwe klanten nog beter te informeren zijn we in 2014 begonnen met het verzamelen en publiceren
van getuigenissen. Elke klant krijgt een uitnodiging in zijn mailbox om ons te beoordelen, waarbij één ster
betekent "slechte ervaring" en vijf sterren "uitzonderlijk goed". Maar liefst 1 op 3 gaat in op dat verzoek.
Het grote voordeel van de sterrecensies is dat we ze kunnen delen in "real time" op onze website. Voor het
verzamelen van deze getuigenissen werken we samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit maakt
onze werkwijze volkomen transparant.

Klanten
geven ons
gemiddeld

4,8 op 5

"We vinden de hoge quoteringen en lovende woorden natuurlijk
fantastisch, maar we hechten ook belang aan de puntjes die we
nog kunnen verbeteren. Zo worden wij nog beter en onze klanten
nog meer tevreden."
Caroline Ameloot, Sales & Marketing Director Carglass® Belux

Klantentevredenheid

Hieronder de resultaten op basis van +/- 53.000 enquêtes (2014-2015) gemeten door het onafhankelijk
bureau GFK.
Carglass® Distribution
Carglass® Fitting

Doelstelling 2017

Hernemen tweejaarlijkse meting van de
klantentevredenheid van de Carglass® Delight
Centers (B-D-Lux-Nl) over de service van Carglass®
Distribution.
Net Branch Score in 2013: 84 %

Carglass® duurzaamheidsverslag 2016 - pag. 17

Customer Solutions team wint de zilveren Stevie Award

De Stevie® Awards zijn ‘s werelds meest prestigieuze business awards. Met de case
"Re-delight unhappy customers" werd het Customer Solutions team in april 2015
beloond met een zilveren beeldje in de categorie “Customer Service Department
of the Year”. In deze case wordt uitgelegd wat we doen met de resultaten van
onze Recovery-enquête. Deze enquête meet de tevredenheid van al onze klanten
na een klacht. De feedback uit deze Recovery-enquête wordt nadien gebruikt
voor coaching, procesherzieningen en de continue verbetering van onze dienstverlening.
Deze enquête werd uitgevoerd via het extern onderzoeksbureau GFK.
Enkele resultaten:
- 83% van de klanten die een klacht formuleerden in 2014 is tevreden met de oplossing;
- 85% zegt zeker opnieuw beroep te doen op Carglass® bij glasschade. Dat is een stijging van 7%-punt ten
opzichte van 2013;
- 73% had het gevoel geen inspanning te moeten doen om het probleem opgelost te krijgen;
- en bovenop: uitmuntende KPI’s (kritische indicatoren voor prestatie): 84,46% voor serviceniveau en liefst
96,5% voor de kwaliteit van de gesprekken.

Levenslange garantie

Carglass® waarborgt de kwaliteit van zijn herstelling met een levenslange garantie. Moest een door
ons herstelde inslag toch doorscheuren, dan plaatst Carglass® een nieuwe ruit. Volledig gratis!

Service 7/7 - 24u
7

VICE 7/
SER

Carglass® biedt hulp 365 dagen per jaar. Dag en nacht! Het Customer Contact Center is 7 dagen op 7
en 24 uren op 24 bereikbaar. Buiten de sluitingsuren van de Customer Delight Centers, treedt de 24Uren Service in werking. Klanten krijgen bijstand van de Mobiele Service of het dichtstbijzijnde CDC
gaat open.

Milieubewuste attitude

Carglass® motiveert medewerkers, leveranciers, maar ook klanten om te kiezen voor milieuvriendelijk
vervoer. Aan ons hoofdkantoor en bij verschillende Customer Delight Centers zijn er op de parking
oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Ook klanten met een Electric Fuel-laadkaart kunnen hiervan
tijdens de openingsuren gebruikmaken.

Derde-betalersysteem via e-invoicing

Carglass® werkt samen met de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen. De faktuur en alle
bijkomende paperassen worden met hen afgehandeld. De klant hoeft zich, bij verzekering tegen
glasbreuk, niet te bekommeren om betaling óf papierwerk. Bovendien kan Carglass® deze
documenten in de vorm van pdf's via e-mail bezorgen, m.a.w. E-INVOICING.
Hiermee verlagen we de totale CO2-uitstoot door het uitschakelen van papier en verkleint de
ecologische voetafdruk door o.a. eliminatie van drukinkten, transporten, enz..

Rust en comfort

Onze medewerkers ontvangen u steevast warm en professioneel. Ze zorgen ervoor dat uw wachttijd
zo aangenaam mogelijk verloopt:
- surfend op ons wifinetwerk
- nippend van een kopje koffie, met krant of magazine erbij
- peddelend op een van onze leenfietsen
Zo vliegt de herstel- of vervangtijd voorbij. En dat allemaal gratis!
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Carglass® kijkt naar de toekomst en blijft innoveren
Sinds 2015 ziet onze website er helemaal
anders uit: een nieuwe look, past zich aan
aan alle (mobiele) schermen en de klant kan
nu nog eenvoudiger en sneller een afspraak
maken bij Carglass® en direct online boeken
via Ideal Booking. Er is ook een chat-knop op
de website waarmee hij contact kan leggen
met een medewerker in het Customer
Contact Center.

Carglass® sluit exclusieve overeenkomst met

Met de ontwikkeling van de gratis ongevalapp.
door het Brusselse bedrijf Assisto, is het papieren
aanrijdingsformulier overbodig geworden voor
wie een smartphone heeft. De voordelen zijn
tijdwinst, perfecte leesbaarheid, een lager foutenpercentage en een stap vooruit naar papierloze
administratie.

Innovatie en veiligheid zijn topprioriteit bij Carglass®. In samenwerking met Belron® en andere experts zijn
we dan ook constant op zoek naar nieuwe technieken om onze klanten te ‘delighten’, ons werk te verbeteren
en onze samenwerking met onze partners te optimaliseren. In maart 2015 presenteerden we onze toekomstvisie en innovaties aan onze partners: verzekeraars, leasers en vlootbeheerders.
camerakalibraties na
voorruit-vervanging in auto’s
met rijhulpsystemen.
een opzienbarende nieuwe
lijm die naast het feit dat hij
100 % veilig is, zo snel droogt
dat we een uur tijd winnen bij
een voorruitvervanging.
Nieuwe app. faciliteert preventieve wagenparkinspecties (wpi)
Deze applicatie voor smartphones automatiseert de verschillende noodzakelijke stappen bij een
wagenpark-inspectie door Carglass®. De vlootbeheerder wordt na de inspectie op de hoogte gebracht van
de resultaten en ontvangt een overzicht van de uitgevoerde inspecties en de gerealiseerde besparingen.
Carglass® sluit aan op strategie
Gino Simons, Adjunct Directeur Client Services Gras Savoye:
“Carglass® is incontournable. Door hun doorgedreven
specialisatie en focus op efficiënte processen, maximale
service en klantentevredenheid sluiten ze perfect aan op
onze interne organisatie. Wij streven naar duurzaamheid,
lean and green - milieubewuste efficiëntie zonder
verspilling. Daar hoort ook bij dat we dubbel werk
vermijden, zodat we ons kunnen concentreren op onze
core business. Elektronische informatie-uitwisseling en
integratie van processen zijn daar voorbeelden van.
(Interview Carglass® Report nr 37 - december 2015)
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/Tevreden stakeholders

Carglass® Circle of Success

Elk contact met klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, en andere belanghebbenden is een
opportuniteit om in dialoog te gaan. Eerlijk en transparant communiceren over financiële en andere
prestaties creëert vertrouwen en bevordert de dialoog met onze stakeholders.
Het bevestigt de goede reputatie van ons bedrijf, en ook de overheid en de sector hebben voordeel bij de
positieve impact op maatschappij, mensenrechten en milieu.

Carglass®: Wie heeft interesse? Wie heeft invloed?
hoog
vakbonden
TRANSPORTPARTNERS
charity partners
mediapartners

LEVERANCIERS
werkgeversorganisatie

interesse

overheden

aandeelhouders
medewerkers
lease-,fleet -&
verzekeringsmaatschappijen
eindklanten
Belron®

buurtbewoners

laag

impact/invloed

hoog

Met wie?

Hoe?

* lease-, fleet- & verzekeringsmij. (pag. 16-19)
* werkgeversorganisatie
* transportpartners (pag. 22-23)

> strategische partnerrelatie, B2B-magazine Carglass® Report, folders
> VOKA, VKW, Federauto
> service level agreements (procedure om prestaties te meten) op
kwartaalbasis of halfjaarlijks (=bij leveranciers)
> evaluatiemeetings bij onderhandelen van nieuwe contracten - kwartaal- of
halfjaarlijkse besprekingen.
> rapporteren resultaten en objectieven
> in de Customer Delight Centers - Mobiele service - Customer Contact
Center - online enquêtes - social media - websites - radio -& TV spots
> jaarlijks personeelsbetrokkenheidsenquête - "one-to-one" gesprekken personeelsmagazine - intranet - werkgroepen - roadshows en infosessies teammeetings - ...
> ondernemingsraad - comité veiligheid en preventie op het werk - syndicale
delegatie

* leveranciers (pag. 20-23)
* aandeelhouders/Belron®
* eindklanten (pag. 16-19)
* medewerkers (pag. 12-15)
* vakbond (pag. 12)

Doelstelling 2017

Toetreden tot netwerk The Shift voor
duurzame bedrijven
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LEVERANCIERS, partners waar iedereen beter van wordt!
Carglass® beoogt een professioneel partnership waarbij een win-win-relatie het uitgangspunt vormt.
Dit wordt bereikt door kwalitatieve, efficiënte en ethische principes na te leven.
Duidelijke en eerlijke processen, zonder vooringenomenheid, bepalen de keuze van de leveranciers. De
selectie van leveranciers gebeurt op basis van tenders. Bij Carglass® Distribution gebeurt dit jaarlijks.

Leveranciers Carglass® Fitting

Carglass® Distribution is de grootste
leverancier van Carglass® Fitting, goed voor
80% van de leveringen.
Andere belangrijke leveranciers van
Carglass® Fitting zijn:
- de uitzendkantoren (in house consultants)
die de aanwerving van tijdelijke werkkrachten regelen;
- de aannemers die instaan voor de remodelings van de Customers Delight
Centers en het onderhoud van de
gebouwen;
- de bureaus voor interne en externe
communicatie, organisatie van
evenementen, ed.;
- de leveranciers van toebehoren voor de
administratieve diensten (IT, multimedia,
bureaumateriaal, ...).

Leveranciers Carglass® Distribution
Voor de toelevering van ruiten wordt
uitsluitend samengewerkt met "O.E.M.(Original Equipment Manufacturer)
leveranciers" om de hoogste kwaliteitsnormen te behouden. Hiervoor worden
kosten noch moeite gespaard.
Eén voorbeeld daarvan is dat kwaliteitsmedewerkers van Carglass® Distribution
aan de productielijn bij de leverancier de
kwaliteit gaan beoordelen en waar nodig
aanpassingen bespreekbaar maken.

Onderdeel van de leverancierscontracten is
ook de verplichting te werken conform de
UN Global Compact regels. Deze behelzen
ethische regels waaraan de leveranciers
moeten voldoen. Bvb. mensenrechten en
kinderarbeid maar ook naleving van lokale
wetgeving, milieu en veiligheid zitten hierin
vervat.
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Eén van de doelstellingen uit het vorig duurzaamheidsverslag was om audits
te doen bij de grootste leveranciers. Tesamen met moedermaatschappij,
Belron® worden jaarlijks meerdere leveranciers geauditeerd. Op elke audit
volgt een lijvig verslag (inspectierapport) met vaststellingen, aanbevelingen
en actieplannen om tekortkomingen (si quae sint) weg te werken. Hiermee
komen we ook tegemoet aan de vraag van Ecovadis m.b.t. een verbeterpunt
inzake "betere evaluatie van leveranciers op vlak van CSR"

Transportpartners
Met hun deelname aan het "Lean and Green" programma wil Carglass® Distribution ook partners en
andere bedrijven die actief zijn in de supply chain wereld, aanzetten om hun CO2-uitstoot te verminderen.
Eén van deze partners is Hermos, de huisvervoerder van Carglass® Distribution in de Benelux en Duitsland,
die er ook in geslaagd is om deze begerenswaardige award te winnen.
Terwijl Carglass® haar maatregelen geconcentreerd heeft op de energie-efficiëntie in de verschillende
magazijnen heeft Hermos maatregelen getroffen m.b.t. het transport van de Carglass® goederen.
We streven ernaar om een totale reductie van 730.000 kg aan CO2-uitstoot uit te sparen over een periode
van max. 5 jaar vanaf 2011.

Hermos

"Als vervoerder vinden we het belangrijk om mee te werken aan een leefbare
economie. Klanten vragen bovendien dat er een bewustwordingsproces op
gang gebracht wordt en een langetermijnvisie wordt ontwikkeld inzake groener
transport. Carglass®, één van onze belangrijkste klanten, is samen met ons de
uitdaging aangegaan om dit certificaat te behalen. Als vervoerder maken wij
natuurlijk een groot deel uit van hun carbon footprint en omdat de processen
tussen Carglass® en Hermos nauw op elkaar afgestemd zijn, hopen wij deze
footprint zo te kunnen verminderen. Daarnaast willen wij samen met Carglass®
nadenken over efficiëntere en groenere samenwerking. Alle betrokkenen in de
logistieke keten kunnen immers hun steentje bijdragen. Hoe beter processen op
elkaar worden afgestemd, hoe groter het win-win-potentieel.":
Ina Hermans, zaakvoerder Hermos

Een 7-tal trucks van onze transportpartner Hermos hebben een Carglass® look gekregen. Samen leggen ze
om en bij de 650.000 km per jaar af voor ons en onze klanten in de Benelux en Duitsland. We werken ook
samen met PGG Logistic, Essers, Van den Haak en Ewals.

Doelstelling 2017
Voortzetting en uitbreiding
audit leveranciers
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/MVBO-beleid via co-creatie
de motor tot meer betrokkenheid

Wij zijn een k
ei in het herste
llen en
vervangen va
n autoruiten.
Maar niet alle
s is vervangba
ar.
De planeet nie
t. En mensen
niet.
Daarom drage
n we er bij Ca
rglass®
goed zorg voo
r.

Mascotte MVBO

Ons MVBO-beleid steunt op 3 pijlers: onze waarden, charity en milieu.
Voor elk van deze 3 pijlers zijn werkgroepen opgericht, die tot doel hebben de boodschap die we willen
uitdragen te versterken door rechtstreekse betrokkenheid van én in co-creatie met onze medewerkers.
We hopen op die manier bij onze medewerkers meer duidelijkheid te brengen in de veelheid aan
initiatieven die er binnen Carglass® bestaan en waarvan vaak niet geweten is dat zij deel uitmaken van
een groter geheel, namelijk:

Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken ondernemen
We hebben ons MVBO-beleid verwoord in een social mission statement:
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Het

®
Carglass

waardenspel

powered by
in co-creatie met onze medewerkers
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/Carglass®waarden
als leidraad

Onze verantwoordelijkheid en engagement steunen op de vier Carglass® waarden. Deze waarden zijn
verwerkt in de personeelsgids en gedragscode van Carglass® en vormen voor al onze medewerkers een
permanente leidraad in alles wat ze doen en waarop ze geëvalueerd worden.

Elke indicator waarover we in dit verslag rapporteren kan gelinkt worden aan
één of meerdere van onderstaande waarden.
SOLIDARITEIT

EERLIJKHEID

Respect voor wet,
reglement en afspraken
Zonder verborgen agenda
Oprecht
Open

Bijspringen waar nodig
Het team is belangrijk
Oog hebben voor anderen
Rekening houden met elkaar,
Geen schuldigen zoeken maar
problemen oplossen.

CREATIVITEIT

RESPECT

Verschillen zijn oké
Oog voor veiligheid en milieu
Respect voor materiaal en
bezit van derden

Zoeken naar inventieve,
nieuwe oplossingen
Zich niet nestelen
in het gekende
Onze werkwijze in
vraag stellen
Vooruit durven denken

Het Carglass® waardenspel
Moederbedrijf Belron® gaf in 2014 de opdracht om de internationale “Way of Working” (Ethics bible) op
landniveau te schrijven. Dit is een lijvige leidraad waarin onze bedrijfscultuur, de gedragscode en onze
waarden worden toegelicht. Omdat wij er sterk in geloven dat onze waarden moeten beleefd worden,
zijn wij op zoek gegaan naar een manier om deze waarden op een interactieve wijze bij onze
medewerkers terug onder de aandacht te brengen.
In 2015 hebben we in samenwerking met een externe partner én in co-creatie met onze medewerkers
"Het Carglass® waardenspel" ontwikkeld. Een 30-tal medewerkers uit alle geledingen van de
organisatie werden door onze externe partner bevraagd naar hun beleving van onze waarden binnen de
organisatie. Hun feedback vormde de basis van het Carglass® waardenspel, waarbij hun opmerkingen
werden verwoord tot situatieteksten die in het spel ter discussie worden gebracht. We hopen dat we
met de uitrol van het waardenspel in 2016 en 2017 rond onze waarden een dialoog op gang kunnen
brengen en waarbij eventuele frustraties en ontevredenheden naar de oppervlakte komen en
vervolgens kunnen worden aangepakt met concrete acties.
Doelstelling 2017
volledige uitrol Carglass®
waardenspel
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Europese tour van de "South African Field Band" juni 2014.
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/Charity by Carglass®

een kwestie van engagement

5

charity projecten

Carglass® steunt goede doelen die overeenstemmen met onze waarden.
Onze medewerkers mogen ook zelf goede doelen indienen die hen nauw aan het hart liggen.
Daarnaast inspireren we andere bedrijven om samen met ons de schouders te zetten onder waardevolle
projecten. We steunen niet alleen financieel, onze medewerkers steken ook zelf de handen uit de mouwen.
Zo creëren we betrokkenheid.

Charity stuur- en klankbordgroep
Sinds begin 2010 hebben we aan charity meer structuur gegeven door een Charity stuurgroep op te
richten, die nadenkt over het beleid, initiatieven uitwerkt en collega’s sensibiliseert voor het goede doel.
Hoewel Charity by Carglass® gekend is binnen de organisatie, was er bij onze medewerkers nood aan meer
informatie, omtrent:
- de goede doelen die door Carglass® structureel worden ondersteund;
- de regionale en nationale spreiding van de goede doelen (zie doelstelling);
- losse charity activiteiten;
- de aanwending van de ingezamelde fondsen.
Daarnaast hebben we in 2015 een Charity klankbordgroep opgericht die de stuurgroep zal voeden met
feedback en input. Ze bestaat uit enthousiaste, geëngageerde collega’s uit alle regio’s en afdelingen. De
eerste bijeenkomst vindt plaats in 2016 met tot doel onze charity boodschap uit te dragen, collega's te
informeren en hen nog meer te betrekken bij het charity gebeuren.
Doelstelling 2017

Partnership met een goed
doel in het Franstalige
landsgedeelte.
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Carglass® is structureel partner van:

WAAROM: ons hoofdkantoor ligt in Limburg. We
willen iets teruggeven aan de plek waar we actief
zijn. Onze steun gaat vnl. naar projecten ter
bestrijding van kansarmoede bij kinderen.
CONCREET: we bieden financiële steun en ondersteunen zo de algemene werking van het fonds.
Daarnaast zetten we ons actief in bij diverse
activiteiten.

WAAROM: we voelen ons nauw betrokken bij het
maatschappelijk leven in Limburg en willen hier onze
sociale verantwoordelijkheid opnemen.
CONCREET: we bieden financiële steun en praktische
hulp. De opbrengst van onze deelname aan
"Dwars door Hasselt" schenken we aan dit goede doel.

WAAROM: we willen projecten steunen dichtbij de
leefwereld van onze medewerkers, waarvoor zij zelf
goede doelen indienen.
CONCREET: we bieden financiële steun en/of steken
de handen uit de mouwen.

WAAROM: we willen mensen sensibiliseren om te
kijken naar de persoon achter de handicap en leggen
daarbij de link met onze eigen waarden.
CONCREET: we bieden financiële steun en steken de
handen uit de mouwen bij tal van gelegenheden.

WAAROM: de roots van ons moederbedrijf Belron® liggen in Zuid-Afrika.
CONCREET: we bieden financiële steun in 3 sloppenwijken bij Johannesburg. Het geld gaat vnl. naar
kinderen: bouw van kindercrèches, educatief materiaal, onderwijzend personeel en een goed schoolsysteem, dagelijks eten, dekens en kleding. Daarnaast zetten Carglass® medewerkers elk jaar hun
beste beentje voor op de Belron® Triathlon. De opbrengst gaat naar Afrika Tikkun.
Carglass® Distribution zet sinds 2015 zijn schouders ook onder één enkel project binnen Afrika Tikkun, nl.
‘The Sterretjies Classroom’. Dit is een klasje met dertig 4 à 5-jarige kindjes die we voor een bedrag van € 15.000
per jaar kunnen voeden, kleden en onderwijzen. Dit budget wordt ingezameld via kleine Charity initiatieven en via
sponsoring van de jaarlijkse Mont Ventoux beklimming.
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We dragen ook ons steentje bij aan o.a.:
Bewel: Bij Carglass® Distribution (Toebehoren) werken een 40-tal mensen van Bewel.
Bewel biedt kwalitatieve tewerkstelling aan personen met een arbeidsbeperking.
Private Arts Support Foundation: Als partner van deze stichting steunt Carglass®
Belgische, hedendaagse kunstenaars en stelt hun werk tentoon.
Fairtrade koffie in de automaten van onze 44 vestigingen, jaarlijks een Fairtrade ontbijt,
laten onze medewerkers én klanten kennismaken met (h)eerlijke producten.
Daarbuiten zetten we onze schouders onder verschillende activiteiten:
Carglass® Beweegt
In 2015 stimuleerden we onze medewerkers om
de afstand die onze 44 CDC's met elkaar verbindt
een aantal keer te lopen, te wandelen of te
fietsen. We hebben toen maar liefst 6.513,22 km
of 4,4 keer de Carglass® Route 44 afgelegd. Per
afgelegde km sponsorde Carglass® € 0,50 ten
voordele van Charity by Carglass®.
Ook inschrijvingsgelden voor bepaalde sportwedstrijden, zoals de Belron® Triathlon en Dwars
door Hasselt worden integraal doorgestort naar
goede doelen.

Give Back Night
Tijdens onze jaarlijkse "Give Back Night" werken
onze medewerkers vrijwillig een avondje door in
diverse Carglass® CDC's. De opbrengst van deze
extra jobs gaat naar een goed doel.
Teambuilding i.f.v. Charity
In augustus 2015 zijn collega ’s van HR op vrijwillige
basis gaan helpen bij Buitenbeenpop. Dit is een
openluchtfestival aangepast aan de specifieke
behoeften en wensen van personen met een
beperking.

South African Field Band Foundation
Carglass® / Belron® ondersteunt de Field Band Foundation reeds gedurende vele jaren en vormt een mooi
voorbeeld van hoe het bedrijfsleven ook een maatschappelijk, sociale rol kan vervullen. In juni 2014
toerden 30 geselecteerde muzikanten en dansers van de Field Band Foundation uit Zuid-Afrika door
Vlaanderen, op uitnodiging van Carglass® en met ondersteuning van Vlamo.
Elk jaar organiseren we ook een Charity Quiz, stockverkopen en nog veel meer.

Als autisme je raakt
Mathis, het zoontje van Pino Micelli, monteur uit Bergen, heeft Asperger, een
vorm van autisme. Hij is zeven jaar, spreekt meerdere talen en is een krak in
rekenen.
Mathis krijgt acht uur per dag begeleiding van een deskundige. Elke dag wordt
een verslag gemaakt en naar een psycholoog gestuurd voor analyse en advies.
Om de drie maanden komen de ouders, de schoolpsycholoog en de begeleider
samen om te evalueren. Kortom, een intensief proces.
Om kinderen met autisme te helpen, heeft Pino de vzw ‘De l’Ombre vers la
Lumière’ opgericht. Met de organisatie van theaterstukken en concerten
probeert Pino de kas te spijzen. In 2014 kreeg de vzw van Carglass® een
financieel duwtje in de rug (€ 5.000)
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Eerst herstellen, dan vervangen!
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34%

/Milieu

samen voor minder CO2

minder CO2
t.o.v. 2010
-11% t.o.v.
2013

Met talloze acties zijn we er, samen met onze medewerkers, in geslaagd om de groene gedachte doorheen
alle niveaus van het bedrijf te laten doorsijpelen. Van het gebruik van FSC-gecertifieerd papier over zuinige
verlichting en verwarming tot een uiterst milieubewuste deelname aan het verkeer. Maar ook met ethisch
correcte en ecologisch verantwoorde producten en diensten.
Kiezen voor een herstelling i.p.v. een vervanging betekent heel wat minder CO2-uitstoot en jaarlijks tonnen
minder afval. Een herstelling betekent immers minder milieubelastende productie, minder verkeers- en
milieubelastend transport, minder energieverbruik en minder afval van glas, accessoires, lijmrecipiënten …
We hebben het uitgerekend:
Productie, distributie en plaatsing van een voorruit stoten samen zo’n 39,1 kg CO2 uit.
Voor een herstelling is dat maar 4 kg! Daar komt nog bij dat een vervanging resulteert
in 13,9 kg afval. Een repair levert 0,002 kg of amper 2 gram restanten op.

CO2 Reduction Team en Green Tour
Een team collega’s uit diverse afdelingen, het CO2 Reduction Team, buigt zich een achttal keer per
jaar over mogelijke initiatieven om de ecologische voetafdruk van Carglass® zoveel mogelijk te beperken.
Sinds 2014 doen de leden van deze werkgroep met de Green tour jaarlijks een rondgang van de
verschillende Customer Delight centers met de bedoeling om, enerzijds ons algemeen milieubeleid toe te
lichten met doelstellingen en verzoeken, en anderzijds hen te informeren over de resultaten die zij tot
dan binnen hun CDC op jaarbasis hebben behaald op het vlak van:
- CO2-verbruik
- Wagenverbruik
- Afvalscheiding
We trachten op die manier ook het personeel van de CDC's te sensibiliseren en motiveren om de CO2uitstoot te verminderen. De Green Tour biedt de mogelijkheid om samen na te denken over mogelijke
aanpassingen teneinde te streven naar een continue verbetering. Op deze manier wordt tegemoet
gekomen aan de opmerking vermeld in de personeelsenquête, nl.
meer betrokkenheid van de field.
Doelstelling 2017
38% CO2-reductie
t.o.v. 2010
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Verbouwen met respect of verhuizen

Van elk Customer Delight Center houden we een scorecard bij met commerciële, functionele en ecologische
criteria van het gebouw. Bij elke verbouwing, zelfs al gaat het om gehuurde panden, kiezen we bewust voor
de meest energiebesparende maatregelen: hoge rendementsketels, snellopende poorten die het warmteverlies beperken, verlichting met sensoren die zich aanpassen aan de intensiteit van het buitenlicht, enz.
We werken met een aantal vaste leveranciers die dezelfde, strenge standaarden hanteren.
Carglass® heeft een renovatieprogramma om ons CDC-netwerk een facelift te geven.
Dit is niet enkel bedoeld om de look uniform te maken en de klantentevredenheid te verhogen, maar ook
om de footprint te verkleinen. In 2015 verhuisden 3 filialen naar een betere locatie.
De nieuwe gebouwen werden ingericht in overleg met de werknemers en beschikken over alle comfort
(douche, warmtepomp in de refter, veel daglicht, ...).
De nieuwe CDC's voldoen nu aan onze interne standaard "Green Branch", d.w.z. op een economische
verantwoorde manier een zo milieuvriendelijk gebouw in gebruiknemen.
Carglass® heeft niet de ambitie om de CDC's volledig CO2-neutraal te maken. Onze manier van werken grote poorten om alle mogelijke types van voertuigen toe te laten - zou té grote investeringen vragen.
We opteren ervoor om in eerste instantie oudere CDC's om te bouwen tot Green Branches.

Lean and Green

Het Lean and Green programma past volledig in het Carglass® beleid en wordt aanzien als een extra
stimulans om ook in de toekomst verder te bouwen aan een duurzaam beleid. Initiatieven die kaderen
binnen dit programma zijn:
- de aankoop van een bestelwagen aangedreven met CNG;
- het ter beschikking stellen van fietsen aan medewerkers;
- deelname ‘Ik Kyoto’;
- sensibiliseringacties naar het personeel en
- zelfs een totale renovatie van één van de magazijnen.
Het plan leidt op termijn naar een totale reductie van de CO2 uitstoot van 730.000kg.
Carglass® Distribution wil hiermee ook partners en andere bedrijven die actief zijn in de supply chain
wereld, aanzetten om hun CO2-uitstoot te verminderen.
Eén van deze partners is Hermos, de huisvervoerder van Carglass® Distribution in de Benelux en Duitsland,
die er ook in geslaagd is om deze begerenswaardige award te winnen.
In 2014 en 2015 zijn er tal van investeringen gebeurd om de beoogde CO2-reductie van 20 % te kunnen
realiseren.

Charter Milieu- en duurzaam Ondernemen

Carglass® behaalde al twee keer het Charter ‘Milieu- en duurzaam
Ondernemen’ van VOKA Limburg, een erkenning voor de onafgebroken
inspanningen om te voldoen aan de strenge milieuwetgeving en andere
duurzaamheidsthema’s. Carglass® engageerde zich, samen met 15 andere
Limburgse bedrijven, om initiatieven te nemen met een positieve impact
op milieu en mens. Na 1 jaar slaagden de bedrijven er in om 1,4 mio € te
besparen op energie en bijna 23.000 ton minder CO2 uit te stoten.
Doelstelling 2017
Opnieuw behalen van het
Charter Milieu- en duurzaam
Ondernemen
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Duurzame mobiliteit

Gepassioneerd door de automobielsector, zoeken de Carglass®
specialisten constant naar innovaties op dat vlak. Wij testten en
introduceerden één elektrisch bedrijfsvoertuig in het wagenpark.
Ook onze vaste transportpartner, Hermos, investeerde in
extreem zuinige vrachtwagens.
Onze medewerkers kunnen in hun pauze beschikken over
Carglass® fietsen. Dit vermindert meteen het aantal korte ritten
voor bvb. een boodschap. Ook klanten maken tijdens het
wachten graag gebruik van een fiets. Bovendien mogen onze
medewerkers over een Carglass® fiets beschikken, indien zij
bereid zijn om min. 60 % van hun woon-werkverkeer met de
fiets te komen. Het motiveren van onze medewerkers om met
de fiets te komen kadert ook binnen ons Carglass® Beweegtprogramma (zie pag.15). Dit zijn maar enkele voorbeelden van
onze ambitieuze mobiliteitsprojecten.

Duurzaam Repareren 2014-2015

is een label dat ontwikkeld is door o.a. klanten en leveranciers, zoals
verzekeringen, leasemaatschappijen, fleetowners, overheid en klantenorganisaties.
Carglass® wordt gecertificeerd door Duurzaam Repareren op basis van een
groepserkenning. Bij de groepscertificering wordt jaarlijks 15% van de
CDC's bezocht door auditbureau Dekra. De certificering betekent dat we
onze klanten niet alleen de beste service bieden, maar ook de beste
milieuvriendelijke oplossingen. Bepaalde klanten verwachten dat Carglass®
dit label heeft voor een verdere duurzame samenwerking.

Ecovadis 2015

De resultaten van de Ecovadis audit werden januari 2015 gecommuniceerd: 70%. Dit betekent dat Carglass®
bij de 2% beste bedrijven ter wereld is (20.000 bedrijven). Dit wordt zeer gewaardeerd door AXA.

Doelstelling 2017
Ecovadis
- rapport
Milieu: > voertuigen met alternatieve brandstoffen
Rapport uitbreiden: Fair Business/duurzaam ondernemen
Betere evaluatie van de leveranciers op vlak van CSR
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Doelstelling 2017
Opnieuw behalen van het
Label Duurzaam Repareren

Awards

2014
* Charter milieu en duurzaam ondernemen
* People sphere CEO of the year: Jean-Paul Teysen, CEO Carglass®, ontving deze award omwille van zijn uitgesproken mensgerichte visie en aanpak . Jean-Paul Teyssen is de eerste laureaat van deze award.

* Fleet Supplier Innovation award: Carglass® behaalde de 3de plaats met zijn “Repair & Safety Program”. De jury was vol lof
over de gestroomlijnde wagenpark-inspecties i.s.m onze fleet-klanten;

* Corporate HR award: Carglass® ontving deze award als erkenning voor haar inspanningen op het vlak van het opzetten en
onderhouden van personeelsbetrokkenheid.

* International Fleet Green award - zie pag. 35
* Belron® Recognition award en Belron® quality award: Deze awards werden uitgereikt door het moederbedrijf Belron®
voor geleverde inspanningen binnen Distributie.

2015
* Zilveren Stevie Award: pag. 18
* Kwaliteitslabel “duurzaam repareren" uitgereikt door KBC - pag. 35 pagina
* Great Place to Work 2015: pag. 13
* Belron® Exceptional Customer Service Award: vanwege moederbedrijf Belron®
* Ecovadis: pag. 35
* ISO-audit

Jean-Paul Teyssen
Managing Director Carglass® Belux:
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“Als je "business
excellence" wil behalen,
moet je je focussen op
je eigen medewerkers
en je klanten”

/Waar staan we nu?
Waar willen we naartoe?
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/GRI G4 referentietabel
In deze tabel zijn de criteria uit de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative opgenomen. Per
indicator is aangegeven in welke mate deze in het duurzaamheidsverslag van Carglass® aan bod komt, en
op welke pagina deze omschreven wordt.
/profiel

*met uitzondering van uitzendkrachten
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/prestatie-indicatoren*
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Vragen of suggesties i.v.m. het duurzaamheidsverslag?
Mail naar mbo@carglass.be

Trichterheideweg 11 • 3500 Hasselt - mbo@carglass.be
www.carglass.be

