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WELKOM BIJ SODEXO! 
 
Uw plaats vinden in een nieuw werkmilieu, uw eigen herkenningstekens ontdekken en de 
structuur en werking van de onderneming begrijpen, is zeker niet gemakkelijk voor een 
nieuwe medewerker.  
 
Weet dat we bij Sodexo zeer bewust zijn van het belang van een aangewezen integratie voor 
alle nieuwe collega’s.  
 
Het slagen van uw integratie zal ertoe bijdragen dat u zich goed voelt in uw dagelijks werk, dat 
u met plezier komt werken en dat u onbezorgd terug naar huis gaat.  
 
Daarom hebben wij u de weg aangegeven door voor u een integratieprogramma klaar te 
maken.  
 
Wij nodigen u uit om het document in bijlage door te lopen en er over te spreken met uw 
siteverantwoordelijke. U zult ook de integratie check-list vinden die wij u vragen om stap per 
stap in te vullen en het nadien aan uw siteverantwoordelijke af te geven binnen 2 weken na 
uw indiensttreding.  
 
Aarzel niet om contact op te nemen met uw verantwoordelijke of buddy indien u een probleem 
heeft. Wij willen absoluut dat uw ontvangst in de beste omstandigheden gebeurt. 
 
We zijn ervan overtuigd dat dit programma u zal helpen om u goed te voelen in uw nieuwe 
ploeg. 
 
Wij verheugen ons over onze samenwerking en willen u reeds bedanken voor uw dagelijkse 
betrokkenheid tijdens deze integratiefase. 
 
Welkom bij Sodexo!!!  
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INTEGRATIEPLAN 
 
De HR Business Partners zijn er om hulp te bieden aan het management en onze groepen op 
het terrein.  
Hieronder treft u de contactgegevens van uw Human Resources verantwoordelijke. 
 
 
 
Christiane Dethier 
0499/56.58.72 
christiane.dethier@sodexo.com 
 

HR Business Partner Operational Support 

 
Marleen Fouquaet 
0476/50.08.12 
marleen.fouquaet@sodexo.com 
 

Human Resources Manager Operational 
Support & SPOC Healthcare Hospitals, 
Seniors & Schools  

 
Françoise Leonardo  
0479/68.51.94 
francoise.leonardo@sodexo.com 
 

HR Business Partner – Corporate Services 

 
Virginie Pierret dédiée aux sites de GSK 
0487/35.35.76 
virginie.pierret@sodexo.com 
 

HR Business Partner on site 

 
Nathalie Raveyts dédiée aux sites de J&J 
0491/99.25.32 
nathalie.raveyts@sodexo.com 
 

HR Business Partner on site 

 
Ann Rouckhout  
0497/35.76.94  
ann.rouckhout@sodexo.com  
 

HR Manager Learning & Development  
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PETER-METERSCHAP  
 
 
De “Peter/Meter” is iemand die deel uitmaakt van de ploeg en die genoeg ervaring heeft om 
de nieuwe medewerker te begeleiden. 
 
U kan bij de “Peter/Meter” terecht in geval van vragen, opmerkingen, problemen, … 
 
De “Peter/Meter” grijpt in en let op om eventuele problemen met de siteverantwoordelijke zo 
vlug mogelijk op te lossen. 
 
Het is de rol van de siteverantwoordelijke om de integratie van de nieuwe medewerker te 
volgen. Afhankelijk van het functietype, kan een integratieprogramma korter of langer zijn. 
 
PS: In de kleine sites (< 5 medewerkers), kan het peter-meterschap door de 
siteverantwoordelijke gedaan worden.  
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VOOR JE EERSTE WERKDAG  
Op de grote dag van de ondertekening van jouw arbeidsovereenkomst heeft u leidinggevende 
samen met u de inhoud van de digitale welkomstmap doorgenomen. We bezorgden u via 
onze welkomstmail diezelfde link om toegang te krijgen tot de digitale map. 
U heeft een schat aan informatie over Sodexo kunnen ontdekken die nuttig zal zijn om u snel 
thuis te voelen bij ons:  

• Onze opleidingspolitiek  
• Onthaalbrochure 
• Het arbeidsreglement  
• Sodexo support me  
• Benefits at work  
• ...  
 

EERSTE WERKDAG 
 

ONTHAAL  
• Individueel en persoonlijke ontvangst door de siteverantwoordelijke 
• Kennismaking met andere medewerkers  
• Voorstelling Peter/Meter 
• Rondleiding door de lokalen 
• Inschrijven in het personeelsregister  
• Afspraken over:  

o Waar u begint? ; 
o Om hoe laat? ; 
o Lunchafspraken;  
o Uw persoonlijke benodigde beschermingsmiddelen;  
o Of u een peter of meter toegewezen krijgt en indien ja wie?   

• Kennisgeving van: 
o Alarmsignalen  
o Ontruimingsplan en verzamelplaats  
o Nooduitgangen  
o EHBO post  

• Taakomschrijving + plaats in de organisatie + praktische informatie (werktijden, 
pauzes, gebruik maaltijden, telefoon …)  

• Uitleg over te gebruiken keukenapparatuur  
• Eenvoudige werkzaamheden verrichten  
• Werkkledij  
• Afspraak medisch onderzoek (bij aanwerving) met externe dienst Securex door de 

siteverantwoordelijke  
• ...  
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EERSTE WEEK EN EVENTUEEL VOLGENDE WEKEN  
 

• Begeleiding van de Peter/Meter 
• Opdoen van relevante werkervaring onder begeleiding 
• Kledij (werkschoenen bestellen)  
• De aandacht vestigen op het gedrag naar onze klanten toe 
• … 

 

INTEGRATIEDAG 
 

• Binnen de 6 maanden van uw indienstneming, zult u uitgenodigd worden voor een 
integratiedag in uw regio door de dienst « Training & Development ». 

• Deze integratiedag is georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers en is verplicht. Het 
dient om de algemene informatie te geven betreffende veiligheid, Food-Safety, en 
service. Het is een begunstigd moment om medewerkers die in dezelfde regio wonen 
en die op andere sites werken te ontmoeten. 
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LIVING @SODEXO  
In België is ons hoofdkantoor gevestigd in Pleinlaan 15, 1050 Elsene.  
 
Aarzel niet om onze sociale media te volgen voor updates van je collega’s en het bedrijf:  
 

LinkedIn  
 

Instagram  
 

Facebook  
 

YouTube  
 

Twitter  
 
Verder zal u thuis ook de brochure “The Winning Team” krijgen waarin u op de hoogte word 
gebracht van de laatste nieuwtjes.  
 

ONZE KERNWAARDEN 
Meer dan 95% van onze medewerkers werkt op locatie en heeft dagelijks contact met onze 
klanten en gasten. Onze medewerkers zijn betrokken en toegewijd. Zij maken Sodexo 
herkenbaar. 

 
De waarden van Sodexo vertalen zich door:  

ZIN VOOR DIENSTVERLENING  
Klaar staan ten dienste van anderen en aan de noden en de verwachtingen van onze klanten 
en consumenten voldoen.  

TEAM SPIRIT  
Trots zijn over ons werk en onze onderneming. Allen samen de wil hebben om de beste te zijn 
door de geldende spelregels na te leven.  
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ZIN VOOR VOORUITGANG  
De wil hebben om vooruit te gaan, om onszelf in vraag te stellen, om voortdurend te 
vernieuwen, door een beroep te doen op ons vakmanschap.  

EERLIJK EN CORRECT ZIJN 
Op een correcte manier omgaan met elkaar, met het milieu en met de wereld om ons heen 
vinden we bij Sodexo heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen Sodexo weet 
wat dit inhoudt, hebben we ethische principes opgesteld. Dit zijn richtlijnen die we met z’n 
allen naleven en nastreven.  
De ethische principes kun je nalezen in de brochure “ethische code” die te vinden is in uw 
onthaalmap.  
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HELP MEE MET HET AANWERVEN VAN NIEUWE 
COLLEGA'S! 

 
Talent Spotters. Vrienden zijn fantastische collega's!  
 

WAT IS EEN TALENT SPOTTER ?  
Wij hebben recentelijk het programma Talent Spotters gelanceerd. Onze medewerkers 
kunnen op deze manier kandidaten vorstellen voor een openstaande vacature. Indien deze 
kandidaat achteraf aangeworven wordt door Sodexo, met een contract van onbepaalde duur, 
krijgt de medewerker die de aanbeveling deed een premie van 500€ buto.  
 
We nodigen je uit om de rol van recruiter op je te nemen en ervaren en getalenteerde mensen 
aan te bevelen die je persoonlijk kent en die goed bij Sodexo passen.  
 
En als jouw inzet leidt tot een aanwerving, dan zetten we daar graag wat tegenover. Weet jij 
een kennis te enthousiasmeren voor een baan bij Sodexo en het komt tot een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, dan krijg je daarvoor een financiële beloning 
(mits een aantal voorwaarden). Voor elke ingevulde vacature, volgt er een beloning van 500€ 
bruto.  
 

WIL JE MEER WETEN?  
Alle voorwaarden van deze actie zijn te vinden in uw digitale onthaalmap in de rubriek 
"Living@sodexo" - talent spotter. 


