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Beste collega, 

Het is zover, vanaf vandaag werk je bij Sodexo. Je hoort 
nu bij een team van 425.000 professionele en betrokken 
medewerkers die zich dagelijks in 80 landen inzetten voor 
‘Quality of Life Services’ bij onze klanten. Namens alle 
Sodexo-collega’s heten wij je dan ook van harte welkom! 

We vinden het erg belangrijk dat je je welkom voelt bij 
Sodexo. De komende tijd maak je kennis met nieuwe 
collega’s en word je wegwijs gemaakt in onze organisatie. 
Daarom ontvang je ook dit boekje. Het geeft je een goede 
eerste indruk van waar Sodexo voor staat en wie we zijn, 
maar het biedt ook praktische informatie voor je dagelijkse 
werkzaamheden. 

Kijk ook eens op SodexoNet, ons interne digitale 
nieuwsportaal, te vinden op be.sodexonet.com. Hier vind 
je veel aanvullende informatie over Sodexo en zaken die jij 
nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Heb je geen 
e-mailaccount van Sodexo, kijk dan eens samen met je 
leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg. Jouw 
leidinggevende is overigens ook je eerste aanspreekpunt 
als je vragen hebt over de organisatie, de inhoud van je 
functie of over de dienstverlening die we verzorgen. 

We wensen je een fantastische toekomst bij Sodexo! 

Michel Croisé
President Sodexo Benelux
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SODEXO 
EEN BEDRIJF OM TROTS OP TE ZIJN!

SODEXO IN BELGIË

In België maken onze 4.000 medewerkers 
dagelijks het leven eenvoudiger van meer 
dan 1 miljoen mensen op 1.200 sites. 
We bieden onze klanten een unieke reeks 
diensten aan: On-site Services, Benefits 
& Rewards Services en Personal & Home 
Services.

ONZE MISSIE 

Dag in dag uit werken onze 425.000 medewerkers over de 
hele wereld samen met als doel: 

Het dagelijks leven meer 
kwaliteit geven. Daarom 
ontwikkelen we diensten 
voor verbetering van het 
welzijn van mensen, voor 
efficiënte processen, een 
betrouwbare infrastructuur 
en hoge kwaliteit. 

Bijdragen aan de 
economische, sociale en 
duurzame ontwikkeling 
van de steden, regio’s 
en landen waarin we 
actief zijn. Dit doen we 
door in zo’n stad of regio 
tienduizenden mensen 
werk te bieden dat ertoe 
doet en door bij te dragen 
aan hun ontplooiing en 
loopbaanontwikkeling. 

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen vinden 
we zo belangrijk, dat we 
daarin willen uitblinken. 
Ons verbeterprogramma 
hiervoor heet Better 
Tomorrow 2025. Meer info 
over dit programma vind 
je op het einde van deze 
brochure.

Sodexo werd in 1966 in Marseille, Frankrijk, opgericht door Pierre Bellon en is 
uitgegroeid tot de wereldwijde marktleider in Quality of Life Services. 

De afgelopen 50 jaar hebben we met onze 425.000 medewerkers in 80 landen over 
de hele wereld unieke expertise opgebouwd. Door de diversiteit van onze teams is 
Sodexo het enige bedrijf dat een compleet geïntegreerd aanbod aan innovatieve 
services levert, gebaseerd op meer dan 100 verschillende diensten. Wij ontwikkelen, 
managen en leveren een uniek pakket aan On-Site Services, Benefit & Rewards Services 
en Personal & Home Services voor onze klanten, met een duidelijk doel voor ogen: 
het verbeteren van de levenskwaliteit. Dagelijks hebben wij contact met meer dan 
75 miljoen consumenten. Die ervaringen gebruiken wij om Quality of Life Services 
te ontwikkelen die het welzijn van mensen bevorderen, hun efficiëntie verbeteren en 
bedrijven en organisaties helpen om iedere dag opnieuw hun prestaties te verbeteren. 
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QUALITY OF LIFE 
SERVICES

Wij zijn ervan overtuigd dat de 
levenskwaliteit bijdraagt aan een 
positieve ontwikkeling van mensen. 
En daar waar mensen meer kwaliteit 
ervaren, zullen ook de prestaties 
verbeteren. 
Bijdragen aan een betere levenskwaliteit 
is dan ook onze focus. Sodexo is dé 
expert op het gebied van Quality of 
Life Services. De dienstverlening die wij 
bieden, heeft direct invloed op de zes 
dimensies van Quality of Life.

FYSIEKE OMGEVING
Alles wat bijdraagt aan 
iemands comfort en gevoel 
van veiligheid

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING
Verwijst naar alles wat 
iemand helpt te leren en  
te groeien

GEMAK EN EFFICIËNTIE
Alle factoren die van 
invloed zijn op iemands 
mogelijkheden om 
activiteiten makkelijk en 
zonder onderbrekingen te 
kunnen uitvoeren

ERKENNING
Omvat alle factoren die 
ervoor zorgen dat iemand 
zich gewaardeerd voelt

SOCIALE INTERACTIE
Omvat alle factoren die 
de band tussen personen 
versterkt en toegang bieden 
tot cultuur en amusement

GEZONDHEID & WELZIJN
Een gezonde levensstijl 
bevorderen met 
voedzame maaltijden, een 
uitgebalanceerd dieet en 
beweging
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VOEDSELVEILIGHEID  
& HYGIËNE

Wij moeten onze consumenten gezonde 
en veilige maaltijden aanbieden. Sodexo 
heeft in dit kader dan ook een volledige 
voedselveiligheidspolitiek ontwikkeld, vanaf 
de aankoop van onze grondstoffen tot het 
bord van onze consumenten. Deze politiek 
stemt volledig overeen met de eisen van de 
Belgische en Europese wetgeving.

De voedselveiligheidspolitiek bestaat uit 
volgende kernzaken:
• een opleidingsprogramma bestemd 

voor iedereen
• externe hygiënecontroles
• het uitvoeren van verschillende 

autocontroles

Voedselveiligheid is een voortdurende 
verantwoordelijkheid. We moeten er 
met z’n allen uitgebreid aandacht aan 
besteden.

Sodexo heeft in dit kader het ‘ABC Food Safety’ samengesteld: een handboek dat bestemd 
is voor de siteverantwoordelijken. In dit handboek komen alle regels aan bod die strikt 
nageleefd dienen te worden. Het handboek richt zich tot alle sites uit alle segmenten. Het 
respecteren van deze basisregels, zoals persoonlijke hygiëne en het wassen van de handen, 
is onontbeerlijk. De risico’s die eraan verbonden zijn, zijn immers te groot.

Je zal eveneens de 
brochure ‘Het ABC van 
de Veiligheid’ ontvangen. 
Neem zeker de tijd om de 
aanbevelingen aangaande 
veiligheid te lezen en tracht 
deze zo goed mogelijk na te 
leven in je dagelijks werk.

VEILIGHEID EN HYGIËNE: ONZE 
VOORNAAMSTE BEKOMMERNIS!

VEILIGHEID VÓÓR ALLES 

De gezondheid en veiligheid van medewerkers en iedereen 
waarmee wij samenwerken, heeft de hoogste prioriteit 
binnen Sodexo. We willen namelijk dat iedereen aan het 
einde van de dag weer gezond en wel naar huis gaat. 
Daar dragen we met z’n allen zorg voor. Daarom is het 
belangrijk dat onze houding en ons gedrag altijd in het 
teken staan van veiligheid. Of we nu cateringmedewerker, 
onderhoudstechnicus of schoonmaakmedewerker zijn: 
veiligheid is het uitgangspunt bij alles wat we doen. 

Doe voor je ergens aan begint altijd de drie volgende 
veiligheidschecks:

CHECK 1 

WEET IK HOE IK MIJN 
WERK MOET DOEN? 
Vraag je af of je weet hoe 
je jouw werk veilig moet 
uitvoeren. Door je werk 
correct te doen, zorg je 
voor jouw veiligheid en die 
van anderen. 

CHECK 2 

HEB IK DE JUISTE 
UITRUSTING? 
Voor elke taak is er 
specifiek gereedschap 
en zijn er persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Zorg ervoor dat je het 
juiste materiaal en de 
juiste uitrusting hebt om 
je werk goed en veilig uit te 
voeren. Denk bijvoorbeeld 
aan een veiligheidsbril of 
veiligheidshandschoenen. 

CHECK 3 

IS MIJN WERKPLEK 
VEILIG? 
Kijk goed om je heen – 
gevaar schuilt in een klein 
hoekje. Een stoel die na 
een vergadering in de gang 
is blijven staan, een losse 
elektriciteitskabel… 
Zorg dat je werkplek veilig 
is voordat je aan je werk 
begint. 

HEB JE OP ÉÉN VAN BOVENSTAANDE VRAGEN ‘NEE’ GEANTWOORD?
PRAAT HIER DAN OVER MET JE COLLEGA’S EN JE LEIDINGGEVENDE.

EEN VEILIGE WERKOMGEVING HEB JE ZELF IN HANDEN. 

VEILIGHEID 
EEN ONMISBAAR INGREDIËNT
IN MIJN KEUKEN
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HET SOCIAAL OVERLEG
Het sociaal overleg ligt aan de basis van ieders 
motivatie. Een onderneming waar alle medewerkers goed 
overeenkomen, elkaar begrijpen en in dezelfde richting 
handelen, is een gezonde onderneming. En dat geldt zeker 
voor Sodexo.

ONDERNEMINGSRAAD

Mandaat: Leden verkozen door het personeel voor vier jaar.

Belangrijkste taken:
• Periodiek inlichtingen ontvangen over de economische 

en financiële ondernemingsresultaten en 
tewerkstelling.

• Advies uitbrengen en voorstellen doen over 
arbeidsorganisatie en -voorwaarden.

• Goedkeuring van wijzigingen in het arbeidsreglement.
• Zorgen voor de stipte toepassing van de sociale 

wetgeving binnen de onderneming.
• Beheren van de sociale werken van de onderneming.
• Recht op inlichtingen m.b.t. 

werkgelegenheidsproblemen binnen de onderneming.
• Raadplegen en inlichten in geval van collectief ontslag.
• Raadplegen en inlichten i.v.m. het onthaal van 

medewerkers.

COMITÉ PREVENTIE EN BESCHERMING

Mandaat: Leden verkozen door het personeel voor vier jaar.

Belangrijkste taken:
• Alle middelen onderzoeken, voorstellen doen en 

actief deelnemen aan de veiligheid, de hygiëne en de 
verfraaiing van de werkplaats.

VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN

Mandaat: Worden aangeduid door de vakbonden.

Belangrijkste taken:
• De rechten van de medewerker doen gelden bij de 

werkgever in geval van collectief geschil.
• De medewerkers bijstaan bij een probleem of een 

individueel conflict.

HET PERSONEEL 
WORDT OP 3 NIVEAUS 
VERTEGENWOORDIGD: 

Het personeel wordt vertegenwoordigd 
door de vakbondsafgevaardigden, door de 
leden van de Ondernemingsraad en door 
de leden van het Comité voor Preventie & 
Bescherming. In het arbeidsreglement vind 
je een lijst met alle vertegenwoordigers 
terug. Van de vergaderingen van de 
Ondernemingsraad en het Comité voor 
Preventie en Bescherming wordt een 
verslag opgesteld dat je kan raadplegen 
bij de verantwoordelijke van je werkplaats 
of via SodexoNet. Volgend overzicht 
verduidelijkt wie wat doet in de wereld van 
het sociaal overleg.
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MEDISCH 
ONDERZOEK

Binnen de 14 dagen die volgen 
op je aanwerving moet je een 
medisch onderzoek ondergaan bij de 
arbeidsgeneesheer. Nadien word je 
eenmaal per jaar opgeroepen. Indien je 
afwezigheid wegens ziekte of ongeval 
30 kalenderdagen overschrijdt of indien 
je na je bevallingsverlof opnieuw aan de 
slag gaat, moet je opnieuw een medisch 
onderzoek ondergaan vooraleer het werk te 
hervatten.

De arbeidsgeneesheer staat eveneens ter 
beschikking voor gezondheidsproblemen 
die te wijten zijn aan de 
arbeidsomstandigheden. Je kan er ook 
terecht voor spontane consultaties.

HOSPITALISATIE-
VERZEKERING
Ieder personeelslid met tenminste één 
jaar anciënniteit in de onderneming 
kan zichzelf en zijn/haar familieleden 
aansluiten bij de hospitalisatieverzekering 
die de werkgever heeft afgesloten bij de 
verzekeringsmaatschappij AG Insurance.

Deze verzekering dekt:
• De opname in het ziekenhuis
• De medische kosten in verband met de 

opname, d.w.z. de kosten die je maakt 
in de maand ervoor of gedurende drie 
maanden erna

• De ambulante medische kosten in 
verband met dertig erkende zware 
ziekten

PENSIOENPLAN
Schoonmaaksector (PC 121): Sodexo draagt bij tot de financiering van een sociaal 
sectoraal pensioenstelsel. Met alle vragen over dit pensioen-overlijdensstelsel kan je 
terecht bij het Sociaal Fonds 2e pensioenpijler PC 121 (+32 2 732 20 45).

Arbeiders uit de metaalverwerkende nijverheid (PC 111): Sodexo draagt bij tot de 
financiering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel. Met alle vragen over dit pensioen-
overlijdensstelsel kan je terecht bij het Pensioenfonds Metaal OFP, Ravenstein Galerij 27/2 
1000 Brussel (+32 2 504 97 77)

In de sector van de Horeca (CP 302), de sector van het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité van de bedienden (PC200) en de bedienden uit 
de metaalverwerkende nijverheid (PC 209): Binnen de onderneming is een 
groepsverzekering voorzien vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal 
waarin je de leeftijd van 23 jaar hebt bereikt (of vanaf een jaar anciënniteit als je nog geen 
23 jaar bent). Deze verzekering voorziet
• een kapitaal leven bij je pensionering op 65 jaar
• een overlijdensverzekering
• een invaliditeitsverzekering

Voor verdere inlichtingen hieromtrent kan je de dienst verzekeringen contacteren via mail 
(insurance.be@sodexo.com) of telefonisch op 02 679 14 84.

Voor verdere inlichtingen hieromtrent kan 
je de dienst verzekeringen contacteren 
via mail (insurance.be@sodexo.com) of 
telefonisch op +32 2 679 14 84.
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JE RECHTEN EN 
PLICHTEN IN GEVAL 
VAN ARBEIDS-
ONDERBREKING

Langverwachte rust, een gelukkige 
gebeurtenis in het vooruitzicht, plannen 
voor je persoonlijke ontplooiing,… 
Een arbeidsonderbreking hoeft gelukkig 
niet altijd een pijnlijke gebeurtenis te zijn.

JAARLIJKSE VAKANTIE

Je hebt recht op een jaarlijkse vakantie 
indien je gewerkt hebt bij één of meerdere 
werkgevers tijdens het kalenderjaar 
dat voorafgaat aan het jaar waarin de 
vakantie genomen wordt. De duur van je 
jaarlijkse vakantie wordt bepaald in functie 
van het aantal effectief gepresteerde of 
gelijkgestelde arbeidsdagen in de loop van 
het kalenderjaar dat voorafgaat aan het 
jaar waarin de vakantie genomen wordt. 
Voor een volledig werkjaar heb je recht op 
vier weken vakantie. De jaarlijkse vakantie 
dient op voorhand aangevraagd te worden 
bij je hiërarchische verantwoordelijke en 
door hem/haar worden goedgekeurd.

ZWANGERSCHAP

Indien je zwanger bent, heb je recht op 
een zwangerschapsrust van 15 weken. 
Deze zwangerschapsrust bestaat uit 
twee periodes: het prenataal verlof en 
het postnataal verlof. Het prenataal 
verlof begint ten vroegste zes weken 
voor de vermoedelijke bevallingsdatum. 
Indien de bevalling op een latere datum 
plaatsvindt, wordt het verlof verlengd tot 
de werkelijke bevallingsdatum. Vanaf de 
zevende kalenderdag voor de vermoedelijke 
bevallingsdatum geldt een werkverbod. Na 
de geboorte heb je recht op een postnataal 
verlof. Dan geldt een werkverbod 
gedurende een periode van negen weken, 
dat aanvangt op de bevallingsdatum. 
Verlenging op verzoek van de werkneemster 
is mogelijk voor een periode gelijk aan de 
duur van de periode waarin ze is blijven 
werken, vanaf de zesde week die de juiste 
bevallingsdatum voorafgaat.

TIJDSKREDIET/ 
THEMATISCH VERLOF

Het is mogelijk om, onder bepaalde 
voorwaarden, je loopbaan te onderbreken 
voor een bepaalde duur. Dit systeem 
van onderbreking van de loopbaan 
wordt ‘tijdskrediet’ of ‘thematisch verlof’ 
genoemd. Alle andere inlichtingen 
hieromtrent kunnen verkregen worden bij 
de dienst RVA (www.rva.be).

OMSTANDIGHEIDSVERLOVEN

Om welke reden heb je recht op verlof 
en voor hoe lang? In de hiernavolgende 
tabel met de volledige lijst van 
omstandigheidsverloven zie je in een 
oogopslag wat jouw rechten zijn.

ZIEKTE OF ONGEVAL

In geval van ziekte of ongeval moet 
je onmiddellijk je hiërarchische 
verantwoordelijke op de hoogte brengen 
van je arbeidsongeschiktheid. Bovendien 
moet je binnen de twee werkdagen 
een origineel medisch attest van 
arbeidsongeschiktheid opsturen naar 
de dienst Payroll op de hoofdzetel van 
de onderneming. Vergeet ook niet de 
adviserende geneesheer van je ziekenfonds 
te verwittigen.
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AFWEZIGHEID VAN HET WERK

REDEN VAN AFWEZIGHEID DUUR VAN AFWEZIGHEID

Huwelijk van de medewerker. Twee dagen naar keuze binnen de week 
waarin de gebeurtenis zich voordoet, of 
tijdens de volgende week (drie dagen voor 
medewerkers van PC 200).

Huwelijk van een kind van de medewerker 
of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of wettelijk 
samenwonende, of van een familielid van 
eerste rang.

De dag van het huwelijk.

Priesterwijding of toetreding tot een 
klooster van een kind van de medewerker 
of zijn/ haar echtgeno(o)te of wettelijk 
samenwonende of een familielid van 
eerste rang.

De dag van de plechtigheid.

Geboorte van een kind van de 
medewerker.

Tien dagen naar keuze binnen 4 
maanden vanaf de dag van de bevalling.

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of 
wettelijk samenwonende, van een 
kind van de medewerker of zijn/
haar echtgeno(o)t(e) of wettelijk 
samenwonende, van de vader, moeder, 
schoonvader, stiefvader, schoonmoeder 
of stiefmoeder van de medewerker.

Drie dagen naar keuze in de periode die 
begint op de dag van het overlijden, en 
eindigt op de dag van de begrafenis (vier 
dagen voor medewerkers van PC 302 te 
nemen tot een maand na overlijden).

Overlijden van een broer, zus, 
schoonbroer, schoonzus, grootvader, 
grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, 
overgrootmoeder, achterkleinkind, 
schoonzoon of schoondochter die bij de 
medewerker inwoont.

Twee dagen naar keuze van de 
medewerker in de periode die begint op 
de dag van het overlijden en eindigt op de 
dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zus, 
schoonbroer, schoonzus, grootvader, 
grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, 
overgrootmoeder, achterkleinkind, 
schoonzoon of schoondochter die niet 
bij de medewerker inwoont.

De dag van de begrafenis.

REDEN VAN AFWEZIGHEID DUUR VAN AFWEZIGHEID

Plechtige communie van een kind van de 
medewerker of van zijn/haar  
echtgeno(o)t(e) of wettelijk 
samenwonende, of deelname aan het 
feest voor de vrijzinnige jeugd.

De dag van de gebeurtenis, een werkdag 
onmiddellijk voor of na de gebeurtenis, 
indien die samenvalt met een zondag, 
een feestdag of een dag waarop 
gewoonlijk niet gewerkt wordt.

Deelname aan een vergadering van de 
familieraad die door de vrederechter werd 
bijeengeroepen.

De nodige tijd met een maximum van 
één dag.

Zetelen in een jury, oproeping als 
getuige voor een rechtbank, persoonlijke 
verschijning op bevel van een 
arbeidsrechtbank.

De nodige tijd met een maximum van  
vijf dagen.

Uitoefenen van de functie van bijzitter 
in een hoofdstembureau bij verkiezingen 
voor het Europees Parlement.

De nodige tijd.

Uitoefenen van de functie van 
bijzitter in een hoofdstembureau 
voor stemopnemingen bij 
parlements-, provincieraads- en 
gemeenteraadsverkiezingen.

De nodige tijd met een maximum van  
vijf dagen.

Adoptie van een kind. Zes weken indien het kind minder dan 
3 jaar is bij aanvang van het verlof. 
Vier weken indien het kind 3 jaar of 
ouder is bij aanvang van het verlof. 
Naar keuze van de medewerker in de 
loop van de twee maanden die volgen 
op de inschrijving van het kind als 
deel uitmakend van zijn gezin in het 
bevolkings- of vreemdelingenregister.
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JE LOON
De arbeidsovereenkomst is een waardevol document. Ondertekend bij je indiensttreding 
vermeldt het onder meer het overeengekomen loon, de uit te oefenen functie en 
je uurrooster.

4. DE EINDEJAARSPREMIE

Afhankelijk van de sector (paritair comité) 
waarin je tewerkgesteld bent, gelden 
verschillende voorwaarden waaraan je 
moet voldoen om recht te hebben op een 
eindejaarspremie.
Je kan meer informatie hierover krijgen bij 
de dienst Payroll.
In de HORECA-sector (paritair comité 
302) wordt 11/12de van de premie 
uitbetaald vóór Kerstmis door tussenkomst 
van het Sociaal en Waarborgfonds Horeca. 
1/12de wordt eind januari uitbetaald. 
Dit geldt zowel voor arbeiders als voor 
bedienden.
In de SCHOONMAAK-sector wordt de 
eindejaarspremie voor de arbeiders (paritair 
comité 121) in december uitbetaald door 
het Sociaal Fonds voor Schoonmaak.
In de SCHOONMAAK-sector wordt de 
eindejaarspremie voor de bedienden 
(paritair comité 200) uitbetaald door 
Sodexo in de maand december.
De arbeiders en de bedienden van de 
METAAL-sector (Paritair comité 111 
en 209) krijgen een eindejaarspremie in 
december uitbetaald door Altys.

5. HET VAKANTIEGELD

Indien je arbeider bent, wordt je 
vakantiegeld (enkel en dubbel) gefinancierd 
door Sodexo en uitbetaald door de 
vakantiekas die het geld jaarlijks op je 
rekening stort in de maand mei.
Indien je bediende bent, geniet je van 
enkel vakantiegeld dat ervoor zorgt 
dat je loon verder uitbetaald wordt 
tijdens je verlof. Je geniet eveneens van 
dubbel vakantiegeld dat berekend wordt 
naargelang je loon en tewerkstelling van 
het afgelopen jaar. Het dubbel vakantiegeld 
wordt jaarlijks in de maand mei door 
Sodexo betaald.

6. NMBS

Sodexo heeft een derdebetalers-
overeenkomst afgesloten met de NMBS. 
De Sodexo-medewerkers die met de trein 
naar het werk komen, kunnen genieten 
van een tussenkomst van de Staat. Deze 
neemt 20% van het treinabonnement voor 
haar rekening indien Sodexo de overige 
80% betaalt. Kortom, indien je met de 
trein naar het werk reist, dan kan dit 
gratis. Een aanvraagformulier kan je via je 
siteverantwoordelijke of verantwoordelijke 
bekomen.

7. SOCIALE DOCUMENTEN

We drukken zelf alle sociale documenten af 
en verzorgen de verspreiding ervan.

1. HET REGISTREREN VAN JE 
WERKUREN

Elke dag duid je je werkuren aan op het 
daartoe voorziene document of registreer 
je je uren door middel van de prikklok. Je 
siteverantwoordelijke codeert het totaal 
van de gepresteerde uren in een systeem. 
Je uren worden vervolgens periodiek 
verstuurd naar de dienst Payroll voor de 
berekening van je loon.

2. DE BETALING VAN JE LOON

Medewerkers met een arbeidersstatuut 
krijgen een voorschot voor de eerste helft 
van de maand en het saldo in de dagen 
die volgen op het einde van de maand. 
Voor nadere inlichtingen, raadpleeg je 
arbeidsreglement rubriek ‘salarissen en 
lonen’.
Medewerkers met een bediendestatuut 
ontvangen hun loon op het einde van de 
maand.

3. LOONBEHEER

Het beheren van de salarissen wordt 
verzekerd door de eigen loondienst van 
Sodexo, de dienst Payroll.
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ONZE BELOFTES VOOR  
JOUW TOEKOMST

Bij Sodexo ondersteunen en stimuleren 
wij onze medewerkers om hun eigen 
toekomst vorm te geven en met het 
bedrijf mee te groeien. Onze medewerkers 
liggen ons even nauw aan het hart als 
onze klanten. Daarom streven we ernaar 
hun een breed scala aan professionele en 
persoonlijke mogelijkheden aan te bieden 
om zo de kwaliteit van hun dagelijks 
leven te verbeteren. Binnen alle terreinen 
waarin wij diensten verlenen, kunnen onze 
medewerkers hun loopbaan zowel lokaal 
als internationaal ontwikkelen. Bovendien 
hebben zij de flexibiliteit om het tempo 
van hun loopbaan af te stemmen op de 
verschillende fases van hun leven. Door 
volgens de waarden en ethische principes 
van Sodexo te leven en actief diversiteit en 
verdraagzaamheid na te streven, maken 
onze medewerkers van Sodexo een bedrijf 
van de toekomst.

REKRUTERING

We willen je zin geven om bij Sodexo te 
komen werken
1. Tijdens de hele aanwervingsprocedure 

streven we ernaar om het juiste 
evenwicht tussen jou en ons te 
vinden; dat is de garantie voor ons 
gezamenlijk succes op lange termijn.

2. We geven je de nodige informatie over 
de onderneming en de functie, zodat je 
de beste beslissing kunt nemen.

3. Alle kandidaten zijn gelijk voor ons; we 
behandelen hen met waardigheid en 
respect.

4. We waarderen de diversiteit die je onze 
teams kunt bieden en benutten tal van 
bronnen om ons kandidatenbestand 
uit te breiden en te verrijken.

5. We stellen alles in het werk om op 
gepaste wijze elke kandidatuur te 
beantwoorden.

ONTHAAL

We ontvangen je als een volwaardig 
teamlid
1. Je neemt deel aan een volledig 

integratieprogramma dat de 
rijkdom en de diversiteit van de 
activiteiten binnen onze onderneming 
toont en de uitwisseling van onze 
gemeenschappelijke cultuur en 
waarden bevordert:
• Je krijgt een pakket met informatie 

over de onderneming.
• Je wordt opgeleid door je 

hiërarchisch verantwoordelijke.
2. Je krijgt de kans om je reacties over de 

onthaal- en integratieperiode aan ons 
mee te delen.

BEDRIJFSLEVEN

We willen dat je je elke dag opnieuw 
thuis voelt bij ons
1. Jouw veiligheid op het werk is onze 

prioriteit.
2. We communiceren met elkaar op een 

open en eerlijke manier.
3. We stellen alles in het werk opdat je 

een evenwicht zou vinden tussen je 
beroeps- en privéleven.

4. We creëren een open en tolerante 
omgeving met respect voor de 
diversiteit die je kunt bieden.

5. We steunen je sociale engagementen 
die je als burger binnen de 
maatschappij aangaat.

ONTWIKKELING

Samen geven we voorrang aan jouw 
ontwikkeling
1. We bepalen samen je doelstellingen 

en geven je regelmatig opbouwende 
feedback over je prestaties.

2. We nemen de tijd om je op te leiden 
zodat je in je werk slaagt.

3. We bieden je diverse mogelijkheden 
inzake mobiliteit en promotie binnen 
de groep zodat je nog kan groeien op 
professioneel en persoonlijk vlak.

4. We helpen je om van je loopbaan een 
succes te maken door te luisteren en 
rekening te houden met je wensen en 
verwachtingen.

5. Als je Sodexo verlaat (in goede 
omstandigheden), kan je met ons 
in contact blijven voor professionele 
of persoonlijke mogelijkheden in de 
toekomst.

ERKENNING

We waarderen je omdat je onze 
waarden naleeft en bijdraagt tot onze 
groei
1. We zijn de mensen dankbaar die onze 

waarden op een voorbeeldige manier 
uitdragen en een buitengewone zin 
voor dienstverlening aan de dag 
leggen.

2. We belonen je professionele successen.
3. Onze beslissingen over lonen en 

bevorderingen worden genomen op 
grond van duidelijke en rechtvaardige 
criteria.

4. We stellen alles in het werk om 
het succes en de groei van de 
onderneming met je te delen door 
middel van verschillende plannen voor 
winstdeelname.

YOUR FUTURE, SO SODEXO
JOUW TOEKOMST… SO SODEXO

REKRUTERING

ONTHAAL

WERKEN
BIJ SODEXO

ERKENNING
ONTWIKKELING
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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.

EERLIJK EN CORRECT 

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 op SodexoNet of opvragen bij je leidinggevende.

TALENT STIMULEREN

1. EEN OVERZICHT 
VAN ONZE INTERNE 
OPLEIDINGEN:

• De integratie van nieuwe medewerkers
• Food & Work Safety
• De culinaire basisbegrippen, de 

culinaire identiteit van Sodexo
• People management opleiding
• Een goede dienstverlening, ons vak
• Communicatie & assertiviteit
• Het beheer van klachten
• Meer en beter verkopen
• Hospitality

Kwalificerende opleidingen:
• « Siteverantwoordelijke worden »
• « Keukenmedewerker worden »

Een groot deel van onze interne 
opleidingen kan ook op de werkplaats 
georganiseerd worden. 

Hoe inschrijven?
Spreek erover met je verantwoordelijke 
of contacteer de dienst Training & 
Development.

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.

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.

De 3 basiswaarden van Sodexo zijn:
 

WIJ GEVEN VOORRANG AAN 
JOUW ONTWIKKELING

Bij Sodexo moedigen we onze medewerkers 
aan om zelf hun toekomst op te bouwen 
en om zich samen met het bedrijf te 
ontwikkelen. ‘Jouw toekomst, so sodexo’ 
omvat alle waarden en ethische principes 
die wij hanteren om onze medewerkers te 
steunen in de verschillende fases
van hun leven en hun carrière.

Eén van de vijf pijlers van ‘Jouw toekomst, 
so sodexo’ is ontwikkeling: opbouwende 
kritiek, doorgroeimogelijkheden, luisteren 
naar je verwachtingen en natuurlijk ook 
kwalitatieve opleidingen maken hier deel 
van uit.

Sodexo biedt medewerkers de kans om zich 
verder te ontwikkelen door middel van 
opleidingen, opdat zij de nodige kennis 
verwerven om te slagen in hun werk. Talent 
is belangrijk, maar moet ook ondersteund 
worden. Daar zijn we ons van bewust. 
De dienst Training & Development 
van Sodexo België organiseert jaarlijks 
meer dan 20.000 uren aan interne 
opleidingen. Op die manier voeden wij het 
talent van al onze medewerkers.

De positieve ontwikkeling van een onderneming 
is slechts mogelijk dankzij de moed, de energie 
en de kwaliteiten van de mannen en de vrouwen 
die het bedrijf doen leven.

Pierre Bellon, oprichter van de Groep Sodexo.
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2. SODEXO KOMT JE FINANCIEEL 
TEGEMOET IN DE OPLEIDINGEN DIE 
JE OP EIGEN INITIATIEF VOLGT.

Wil je een opleiding volgen in avondonderwijs of in je 
vrije tijd? Om je aan te moedigen je verder te ontwikkelen 
tijdens je professionele carrière, wil Sodexo je graag helpen 
door een deel van de kosten voor haar rekening te nemen.

Wil je weten of de opleiding die je graag zou volgen in 
aanmerking komt voor een vergoeding van Sodexo?  
Neem dan contact met ons op!

• Voor de opleidingen binnen je beroep of van de 
tweede landstaal, komt de werkgever tussen voor 
100 % van de kosten van de opleiding, met een 
maximum van € 620 per jaar per medewerker.

• Voor alle andere opleidingen voorziet Sodexo een 
tussenkomst van 50 % met een maximum van  
€ 620 per jaar per medewerker, voor zover 
de opleiding verband houdt met je functie of je 
ontwikkeling binnen Sodexo.

Toekenningsvoorwaarden:

• Je hebt een contract van onbepaalde duur.
• Je moet een aanvraag indienen bij de dienst Training 

& Development met een bewijs van inschrijving en 
betaling van het inschrijvingsgeld.

• Op het einde van de opleiding breng je je diploma 
binnen bij de dienst Training & Development.

De terugbetaling van de kosten vindt altijd plaats  
na volbrenging van de opleiding.

3. SODEXO MOEDIGT JE AAN OM DEEL TE NEMEN AAN DE 
OPLEIDINGEN GEORGANISEERD DOOR HORECA VORMING

DE OPLEIDINGEN
Aan alle medewerkers van de Horecasector in België stelt HORECA Vorming een aantal 
specifieke opleidingen voor. De brochure en het programma wordt je tweemaal per 
jaar toegestuurd. Sodexo helpt je je kennis uit te breiden en je vaardigheden verder te 
ontwikkelen door je de kans te geven om deel te nemen aan drie opleidingsdagen per jaar, 
georganiseerd door HORECA Vorming.

DE OPLEIDINGEN ZIJN DE VOLGENDE:
• Persoonlijke ontwikkeling: jezelf beter leren kennen, emoties begrijpen en 

beheersen, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen, taalopleidingen.
• Het onderhoudspersoneel: werken in de housekeeping, onderhoudstechnieken.
• Het zaalpersoneel: 1001 ideeën om een tafel te dekken, inleiding tot wijnkelner.
• De professionele kwaliteiten: desserts, groenten, buffetten, de gezonde keuken.

DE VOORWAARDEN
1. De gekozen opleidingen moeten in lijn liggen 

met de huidige functie of in het kader zijn van 
doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

2. Maximumduur: 3 dagen per jaar en per medewerker 
(niet deelbaar of cumuleerbaar).

3. Een contract hebben van onbepaalde duur.
4. Minimum 12 maanden anciënniteit hebben.
5. Goedkeuring door de siteverantwoordelijke en door de 

dienst Training & Development.

TALENT STIMULEREN
Wil je een opleiding volgen?
Spreek erover met je verantwoordelijke en neem 
contact met ons op:
training.be@sodexo.com - +32 2 679 12 74

MEER INFO?
CONTACTEER ONS!

training.be@sodexo.com
Tel.: +32 2 679 12 74
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BETTER TOMORROW 

Sodexo gaat resoluut voor een aanpak 
waarbij duurzame ontwikkeling 
centraal staat. Jij ook?

HOE ZIJN WE DAARTOE 
GEKOMEN?

Duurzame ontwikkeling en de filosofie 
erachter (elke activiteit moet worden 
afgewogen in het licht van haar 
economische, sociale en milieu-impact) 
zijn geen onbekende begrippen voor 
Sodexo. Sinds de oprichting in 1966 heeft 
Sodexo twee missies voor ogen:
1. De levenskwaliteit verbeteren van de 

mensen die Sodexo dagelijks bedient,
2. Bijdragen tot de economische, sociale 

en milieuontwikkeling van steden, 
regio's en landen waar de groep zijn 
activiteiten uitoefent.

Ambitieus, zeg je? Het was vooral goed 
gezien van onze visionaire stichter Pierre 
Bellon. Want wie dacht op dat moment 
aan de impact die een economische 
activiteit kon hebben op de mensen die ons 
omringen en op onze hele planeet? 
In 2009 lanceert de Groep Sodexo ons 
plan voor duurzame ontwikkeling, het 
Better Tomorrow Plan, dat ons beleid 
en onze engagementen in dit domein 
formaliseert. In 2017 krijgt het plan een 
update: Better Tomorrow 2025. Het bevat 
negen engagementen die Sodexo heeft als 
werkgever, als dienstverlenend bedrijf en 
als ‘corporate citizen’.

Maar onze manier van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is meer dan 
een beleid, het is een realiteit: in 2017 
werd Sodexo, voor het 13de jaar op rij, 
uitgeroepen tot wereldleider inzake 
duurzame ontwikkeling voor zijn sector 
(door de Dow Jones Sustainability Indexes).

We stellen je die vraag zo direct omdat 
je werkt in een onderneming die het als 
een van haar belangrijkste doelstellingen 
beschouwt om de toekomst van de 
volgende generaties veilig te stellen. 
Duurzame ontwikkeling maakt 
integraal deel uit van onze visie en 
onze strategie.
Denk bijvoorbeeld aan onze catering 
service. Onze teams voorzien 250.000 
mensen dagelijks van maaltijden. Als 
we onze gasten een nog gezonder en 
duurzamer aanbod voorschotelen, bereiken 
we een enorm aantal consumenten en 
indirect ook hun familie. Gezien onze 
omvang en omdat elk van ons zijn 
schouders onder de actie zet, is de 
impact die we kunnen hebben voor 
een betere toekomst enorm groot. Een 
mooi perspectief!
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EN SODEXO BELGIË? 

Er is concreet al zeer veel gerealiseerd. We 
nodigen je uit om dit te ontdekken via je 
integratieplan, de mensen rondom je die 
erover spreken en ons SodexoNet.
Weet dat er geen aparte afdeling duurzame 
ontwikkeling bestaat binnen Sodexo 
België. Sodexo heeft er bewust voor 
gekozen om de talrijke initiatieven voor 
duurzame ontwikkeling door de betrokken 
departementen te laten ondersteunen: 
Supply Management, Food Platform, FM 
Platform, QHSE, Brand & Communications, 
Human Resources,… Bij Sodexo is iedereen 
ambassadeur en draagt iedereen de 
boodschap uit.

WIST JE DAT…

… we ook 
jongeren met 
een achterstand 
opleiden om een 
diploma in de 
catering te halen?

… 30% van de 
medewerkers van 
Sodexo doorstroomt 
naar een andere 
functie?

… Sodexo in 80 
landen over de 
hele wereld zit?

… je intern kan 
solliciteren op 
andere functies 
binnen Sodexo via 
SodexoNet?

… Sodexo regelmatig 
speciale aanbiedingen 
voorstelt via Sodexo 
for You en Ekivita? 

… je via  Sodexo 
een collectieve 
ziektekostenver-
zekering kunt 
afsluiten?

… Sodexo een eigen 
Facebookpagina 
heeft voor en door 
medewerkers: 
Sodexo Belgium?

… Sodexo een actieve 
ondernemingsraad 
heeft?

… Sodexo een 
netwerk heeft 
opgericht voor jonge 
medewerkers, nl 
Young Sodexo?
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ONZE LABELS 
• CSR Professional of the Year
• Cap 48
• Active Ageing Award
• Label Brussels Gewest

MAAK VAN DIVERSITEIT 
EEN PRIORITEIT

SODEXO WERKT AAN 5 
PRIORITAIRE ACTIEPIJLERS 
INZAKE DIVERSITEIT:

1. Een goed evenwicht man-vrouw 
in alle functies, leidinggevende én 
operationele, binnen Sodexo

2. De integratie van mensen met een 
beperking promoten en bevorderen.

3. De professionele evolutie van alle 
generaties binnen de onderneming 
faciliteren en uitwisselingen tussen 
generaties bevorderen: 55+ acties, 
netwerk Young Sodexo

4. Ervoor zorgen dat onze 
personeelsbezetting op elk niveau 
van de onderneming de culturele 
diversiteit illustreert van onze 
klanten, consumenten en partners 
en de kosmopolitische identiteit 
van ons land. Sodexo België telt 58 
verschillende nationaliteiten...

5. LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender): bevorderen van de 
bewustwording hieromtrent.

Eén leidmotief: 
”All our differences make the difference”.
Al onze verschillen maken het verschil!

EN IK ALS INDIVIDU? 

Goede vraag. Want vooraleer de 
gemeenschappen met wie we werken te 
ondersteunen of de natuur en onze planeet 
te beschermen, is het logisch dat we 
beginnen met onze eigen medewerkers.
Je zal het met ons eens zijn: Sodexo België 
is een zeer menselijke onderneming die 
respect voor het individu en zijn privéleven 
centraal stelt. Dit is geen hoogdravende 
theorie maar vindt zijn wortels in zeer 
concrete acties.

© Luc Hilderson
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