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Ons doel maakt ons sterk en wendbaar. 
Samen maken we de omslag naar een mooie 
energietoekomst. Met gezonde en gelukkige 

collega’s. Gedreven door de vonk van de 
ontdekking effenen we het pad naar morgen. 

People
#wemakethemove
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Onze medewerkers:  
onze belangrijkste troef

Investeren in onze medewerkers staat centraal want 
ze zijn onze motor. Ze geven het beste van zichzelf en 
we kunnen op hen rekenen om het energiesysteem 
van morgen te bouwen. Hun vindingrijkheid, 
gedrevenheid en toewijding: daar zijn we trots op.

63 / 62
Talent
instroom / uitstroom
(2020: 59) / (2020: 58)

3,72
Ontwikkeling
gemiddeld aantal 
opleidingsdagen per 
voltijdse equivalent 
(2020: 3,42)

71

7,8 / 0,22
Veiligheid
frequentiegraad / ernstgraad
(2020: 6,4) / (2020: 0,15)

884
Medewerkers  
(2020: 876)

18 / 82
Diversiteit
vrouwen / mannen
(2020: 18) / (2020: 82)

Beleidsaanpak  
Onze resultaten en ons succes zijn gebouwd op het 
engagement en de talenten van onze medewerkers. 
Daarom investeren we in de ondersteuning van de vei-
ligheid, gezondheid, welzijn, ontwikkeling, en een con-
structieve sociale dialoog. In de aanhoudende pandemie 
hebben we bijzondere aandacht voor de connectiviteit 
van onze medewerkers met het bedrijf, de job en elkaar.

Ontwikkeling
Aantal personeelsleden 
intern aan de slag in 
nieuwe job  
(2020: 69)

 In de aanhoudende pandemie samen 
veilig aan het werk blijven om onze 
essentiële dienstverlening te verzekeren, 
zowel thuis als op het terrein 

 Bijzondere aandacht voor het welzijn en 
de gezondheid met gerichte initiatieven, 
waaronder een kader voor het nieuwe, 
hybride werken

 Onze organisatie mee laten bewegen  
met onze groeistrategie en stappen 
zetten in digitalisering en naar  
de ‘toekomst van werk’

 Nieuwe Employer Branding campagne 
met focus op ons engagement voor  
het klimaatneutrale energielandschap 
van morgen

Onze focus in 2021
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Foto ter gelegenheid van de internationale Vrouwendag.

Onze mensen  
en organisatie

Toekomstbestendige 
medewerkers ontwikkelen
Ons ontwikkelings- en opleidingsbeleid zorgt ervoor 
dat de medewerkers over de nodige kennis en vaar-
digheden beschikken. Het aanbod is een gevarieerde 
mix van leermiddelen: leeropdrachten binnen of buiten 
de functie, interne of externe coaching of opleidingen 
en een online leerplatform.

Er zijn ook verschillende digitale leerportalen met 
e-learningmodules en een team van Digital Coaches 
om de digitale skills van onze medewerkers verder te 
ontwikkelen.

De versnelde digitalisering  door de pandemie zette 
zich ook door op het vlak van leertrajecten: waar het 
kon, werden klassieke opleidingen omgezet in digitale 
of hybride trajecten. Het opleidingsaanbod evolueert 
continu om het in lijn te houden met de noden van het 
bedrijf.

Fluxys Belgium hanteert het ‘bottom-up’ principe: van 
personeelsleden wordt verwacht dat ze zelf het stuur 
van hun ontwikkeling en loopbaan in handen nemen. 
Ze krijgen daarbij steun van hun leidinggevenden. 

Gemiddeld aantal dagen opleiding per voltijdse 
equivalent

2021 2020 2019 2018 2018

3,72 3,42 6 6,14 6,23

In 2021 volgden de medewerkers ruim 24.000 uren 
opleiding. Bijna de helft van de trajecten waren (gas)
technische, veiligheids- of functiespecifieke opleidingen. 
Daarnaast waren er ook trajecten om de persoonlijke 
vaardigheden, digitale skills en taalkennis te versterken. 
Mede door de pandemie zijn de medewerkers in snel-
tempo vertrouwd geraakt met de nieuwe manier van 
opleiding volgen.  

Met ons prestatiebeheer, de ontwikkelingstrajecten en 
een jaarlijkse talent review willen we de competenties 
van onze medewerkers in overeenstemming brengen 
met wat de onderneming nodig heeft om te groeien, 
te innoveren en haar strategie voor de energietransitie 
succesvol te realiseren. In dezelfde geest stimuleren we 
interne jobmobiliteit en geven we bij nieuwe functies 
of vacatures voorrang aan interne kandidaten. Ook de 
internationale ontwikkeling van moederbedrijf Fluxys 
reikt medewerkers kansen om hun loopbaan verder uit 
te bouwen.

Beleidsaanpak
•  In 2021 hebben we ter ondersteuning van de 

bedrijfsstrategie onze People & Organisatie strategie 
verder verfijnd. Ze is uitgewerkt rond drie clusters 
die elk via jaarlijkse initiatieven en programma’s 
ons bedrijf klaarstomen voor de toekomst. 

• Transformeren
• Toekomstbestendige medewerkers ontwikkelen
• Zinvol werk aanbieden

Transformeren
De uitdaging is om onze organisatie en medewerkers 
in een veranderend landschap toekomstbestendig 
te maken. Daartoe houden we vast aan strategieën 
waarmee medewerkers zich kunnen aanpassen aan de 
nieuwe manier van werken en die onze transformatie 
doen slagen. 

De bedoeling is te groeien naar een open en zelfleren-
de community van onderling verbonden teams met een 
gemeenschappelijk en gedeeld doel: het doen slagen 
van onze strategie, een hoofdrol spelen in de energie-
transitie. Alle teams werken samen om de toekomstige 
uitdagingen om te zetten in nieuwe opportuniteiten. 

Om daarin te slagen, verrijken we onze processen 
en praktijken met een pro-actieve en data gedreven 
insteek. We zijn alert voor aanpassingen en digitalisering 
om klaar te zijn voor de toekomst.  Dat maakt dat human 
resources zijn werkmodellen continu transformeert en 
aanpast aan het nieuwe normaal met als doel een orga-
nisatie die nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelt terwijl de 
bestaande activiteiten verder groeien.



And you can too.

At Fluxys, we’re working on the next generation 
energy landscape, and we need your bright mind 
to shape, collaborate and innovate towards a 
carbon-neutral world.

As a global gas infrastructure player, we’re  
committed to bring the energy transition forward.

Choose a meaningful career in an international 
growing group and help us build a greener
energy future for generations to come.

www.fluxys.com/careers

How will you
change the 
world?

shaping together a bright energy future

At Fluxys, we’re working on the next generation 
energy landscape, and we need your bright mind 
to shape, collaborate and innovate towards a 
carbon-neutral world.

As a global gas infrastructure player, we’re 
committed to bring the energy transition forward. 

Choose a meaningful career in an international 
growing group and help us build a greener
energy future for generations to come. 

www.fluxys.com/careers
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2021 2020 2019 2018

Personeelsleden 884 876 868 862
Vrouwen 157 155 154 150
Mannen 727 721 714 712
Ratio vrouwen/mannen 18:82 18:82 18:82 17:83
Voltijds 773 754 746 745
Deeltijds 111 122 122 117
Ratio voltijds/deeltijds 87/13 86/14 86/14 86/14
Contract onbepaalde duur 866 857 844 837
Contract bepaalde duur 18 19 24 25
Ratio contract onbepaalde/bepaalde duur 98/2 98/2 97/3 97/3

Interne mobiliteit 71 69 70 39
Instroom 63   59 63 52
Uitstroom  (inbegrepen einde contracten en pensionering) 62 58 56 61

Ratio uitstroom 3,2% 3,3% 3,7% 4%
Gemiddeld aantal dagen* opleiding per voltijdse equivalent 3,72*   3,42* 6 6,14

De personeelsgegevens zijn op een andere manier 
berekend dan in de voorbije jaren, om een relevanter 
beeld te geven van de actieve populatie in ons bedrijf. 
De cijfers zijn gebaseerd op de actieve medewerkers 
van Fluxys Belgium en Fluxys LNG. Niet-actieve mede-
werkers zoals langdurig zieke collega’s zijn niet in de 
cijfers opgenomen. Tenzij anders vermeld slaan de 
cijfers op het aantal personeelsleden en niet op het 
aantal voltijds equivalenten.

Indicatoren

* Aantal opleidingsdagen in 2020 en 2021 beperkt door Covid-maatregelen.

Zinvol werk aanbieden  
als aantrekkelijke werkgever
Als aantrekkelijke werkgever hecht Fluxys Belgium 
groot belang aan het vertrouwd maken van zijn mede-
werkers met de bedrijfscontext en de uitdagingen van 
de onderneming. Dat versterkt hun betrokkenheid bij 
de visie, de strategie en de doelstellingen. Via een 
mix van kanalen leveren we bijzondere inspanningen 
om de medewerkers beter te doen begrijpen hoe de 
energiewereld verandert, hoe de onderneming haar 
strategie en doelstellingen aanpast om op die evoluties 
in te spelen en wat die doelstellingen voor iedereen 
afzonderlijk betekenen. 

Op basis van de ondernemingsdoelstellingen brengt 
Fluxys Belgium zijn toekomstige personeelsbehoeften 
in kaart, zodat we weten welke competenties we van-
daag en morgen in huis moeten hebben. Daar hoort 
een duurzame, toekomstgerichte rekruteringsaanpak 
bij: wij willen dat ons aanbod als werkgever een zinvolle 
betekenis geeft aan werk in ruil voor de gedreven-
heid, competenties en expertise van de werknemers. 
Met onze purpose tonen we waar we voor staan als 
bedrijf om zo de juiste match te vinden met toekomstige 
medewerkers. 

How will you change  
the world?
Onze jacht op talent gaat volop door. Met de nieuwe 
multimediacampagne onderscheiden we ons op de 
hypercompetitieve arbeidsmarkt om talent te overtui-
gen mee te bouwen aan de koolstofneutrale wereld 
van morgen. 

In tegenstelling tot vorige jaren konden we door de aan-
houdende pandemie geen fysieke rekruteringsevents 
organiseren en direct contact met kandidaten leggen. 
We schakelden over naar digitale kanalen om nieuwe 
talenten aan te trekken en samen met de kandidaat-in-
stromers hun rekruteringstraject af te leggen. Met suc-
ces: de aanwervingen (63 medewerkers) bleven op peil 
en ook de interne mobiliteit (71 medewerkers) is vlot 
blijven verlopen.



121

# wemakethemove

120

Fluxys Belgium | Gereglementeerde informatie | Jaarlijks financieel verslag 2021 | People

Veiligheid, gezondheid 
en welzijn op het werk

Beleidsaanpak
Gezonde, betrokken en ‘happy’ medewerkers zijn de 
motor die de onderneming doen versnellen en uitblin-
ken. Die insteek vormt een centrale pijler in ons Veilig-
heids-, Gezondheids- en Milieubeleid dat we zien als 
een gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijk 
engagement van het bedrijf en zijn werknemers. 
•  Fluxys engageert zich om te investeren 

in gezondheid en veiligheid op het werk 
en in het voorkomen van incidenten 

•  Werknemers en aannemers hebben de 
individuele verantwoordelijkheid om dat 
engagement in hun acties na te komen 

•  We verbeteren voortdurend om onze 
veiligheidscultuur te blijven versterken

Gerelateerde risico’s en 
opportuniteiten
Risico
Omstandigheden en gebeurtenissen die de werkne-
mers kunnen schaden. Het kan daarbij gaan om zowel 
ziekte als andere gezondheidsproblemen, gevolgen 
voor de geestelijke gezondheid of een lichamelijk letsel.

Maatregelen
• Actief veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid 
• Overlegorganen
• Ziekteverzuimbeleid 
• Feeling Good@Fluxys
• Globaal preventieplan
• Externe begeleiders ter beschikking

Overlegorganen
Fluxys Belgium heeft verschillende organen waar de vei-
ligheid, het welzijn en de gezondheid van werknemers 
en contractanten worden besproken en uitgewerkt.

Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het werk (IDPBW)
De IDPBW waakt over de correcte toepassing van de 
welzijnswetgeving, het preventiebeleid en de wettelij-
ke verplichtingen voor personenveiligheid. De  dienst 
biedt de werknemers via verschillende publicaties ook 
allerhande informatie aan over veiligheid en welzijn op 
het werk.

Comité voor Preventie en Bescherming 
op het werk (CPBW) 
Het CPBW is een maandelijks overlegorgaan tussen 
de werknemers, de werkgever en de hiërarchische 
lijn voor vragen en problemen over het welzijn van 
het personeel. Het comité formuleert voorstellen over 
onder meer het beleid ter preventie van ongevallen, 
incidenten en beroepsziekten, het globaal preventie-
plan en het jaarlijks actieplan.

Het CPBW voert ook geregeld rondgangen uit in de 
bemande installaties van Fluxys Belgium en neemt deel 
aan de analyses van ernstige ongevallen en incidenten. 
Binnen het CPBW zijn ad-hoc werkgroepen aan de slag 
rond specifieke thema’s zoals werkkledij.

Lokaal Paritair Overleg
Het Lokaal Paritair Overleg is een overlegorgaan tus-
sen de vakbondsafvaardiging en de werkgeversafvaar-
diging op lokaal niveau. Het overleg heeft als doel om 
lokaal een vinger aan de pols te houden en oplossin-
gen voor te stellen die niet de exclusieve bevoegdheid 
zijn van andere overlegorganen. 

CAO 90
Daarnaast moedigt de Collectieve Arbeidsovereen-
komst, CAO 90, werknemers financieel aan om speci-
fieke collectieve doelstellingen te behalen die onder 
andere gericht zijn op gezondheid en welzijn en op de 
vermindering van de broeikasgasemissies van Fluxys 
Belgium.
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Preventief werken  
aan de gezondheid
Via verschillende projecten werken we preventief aan 
de gezondheid van onze medewerkers. Hierbij is er ook 
aandacht voor de mentale gezondheid van de mede-
werkers. Zo werden in 2021 diverse acties opgezet 
ter ondersteuning van medewerkers met het oog op 
veerkracht en mentaal welzijn. 

Opleidingen rond veiligheid, 
welzijn en gezondheid
Fluxys Belgium werkt met verschillende e-learning-
platformen om de eigen werknemers en die van con-
tractanten de algemene veiligheidsregels periodiek te 
herhalen. Elke medewerker die op een Fluxys-bouw-
plaats of -installatie werkt, moet de opleidingsmodule 
vanop afstand doorlopen en aantonen dat hij of zij de 
algemene veiligheidsregels kent. 

In 2021 waren er workshops over risicobewustzijn, 
gedrag en meer specifiek de risico’s van blootstelling 
aan lasrook, stof en zware metalen. Medewerkers wer-
den gesensibiliseerd over het belang van het dragen 
van ademhalingsbescherming. 

Bij de medewerkers waren de (gas)technische, veilig-
heids- of functiespecifieke opleidingen goed voor bijna 
de helft van het aantal uur gevolgde opleidingen.

Globaal Preventieplan  
& psycho-sociale risico’s
Het Globaal Preventieplan 2022-2026 focust op 
arbeids- en procesveiligheid, evenals op de preventie 
van psycho-sociale risico’s en op welzijn, gezondheid en 
verplaatsingen. Elk ongeval wordt onderzocht en onze 
preventieadviseurs en de verantwoordelijken op het 
terrein nemen maatregelen om herhaling te voorkomen.

Het plan heeft ook bijzondere aandacht voor de betrok-
kenheid in het nieuwe, hybride werken. Daarnaast zet 
het bedrijf in op levenslang leren, meer bepaald over 
het gebruik van onze infrastructuur om andere mole-
cules zoals waterstof en CO2 te vervoeren. 

In 2021 werden 13 arbeidsongevallen genoteerd, waar-
van 11 ongevallen met arbeidsongeschiktheid voor een 
totaal van 311 afwezigheidsdagen. De frequentiegraad 
van de ongevallen bedroeg 7,84 en de ernstgraad 0,22. 

Volgens de gegevens van de contractanten hebben 
zich 10 arbeidsongevallen voorgedaan bij contractan-
ten van Fluxys Belgium, waarvan 6 met arbeidsonge-
schiktheid. 

Fluxys besteedt ook aandacht aan de risico's die ver-
bonden zijn met verplaatsingen van zijn medewerkers. 
Zo organiseerden we in 2021 interactieve workshops 
rond verkeersveiligheid. De deelnemers kregen essen-
tiële informatie en tips over hoe zich veilig en duurzaam 
te verplaatsen, zowel met de fiets als met de auto.

Ziekteverzuim
Fluxys wil zorgen voor een veilige en gezonde werkom-
geving en het welbevinden van zijn medewerkers. Door 
het ziekteverzuim te meten en op te volgen hebben 
we een objectief beeld van de algemene gezondheid 
van de medewerkers. Het ziekteverzuim-percentage 
is hoger dan in 2020, maar ligt nog altijd onder het 
marktgemiddelde in België. 48% van de medewerkers 
is niet ziek geweest in 2021

Daarnaast wordt actief ingezet op de begeleiding van 
de medewerkers en dit zowel tijdens  hun ziekte, in 
aanloop naar de terugkeer en na hervatting. Hierbij is 
individuele begeleiding en ondersteuning mogelijk. 
Deze begeleiding is gebaseerd op regelmatige con-
tacten en samenwerking tussen de werknemer, de 
leidinggevende, HR en de interne en externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk.

Onze medewerkers hebben samen met  
hun collega’s in de andere bedrijven van  
de Fluxys-groep in het voorjaar van 2021 in 
2,5 maanden samen 180.000 km gestapt. 
Goed voor 4,5 rondjes rond de aarde.  
Gelet op dit prachtige resultaat deed Fluxys 
Belgium een schenking van 10.000 euro  
aan de Belgische Cardiologische Liga.
Het initiatief motiveerde vele medewerkers 
om in coronatijden in beweging te blijven,  
er werden foto’s gedeeld en speciale  
‘Fluxys-wandelingen’ gemaakt.  
Verschillende collega’s namen ook  
deel aan stratenlopen: de 20km  
van Brussel en de 10 miles  
van Antwerpen. 

725 personeelsleden 
aandeelhouder  
De personeelsleden van Fluxys Belgium 
kregen eind 2021 en begin 2022 opnieuw 
de kans om niet-beursgenoteerde 
aandelen van moedergroep Fluxys  
te kopen. Opnieuw een succes en  
teken van engagement en vertrouwen:  
725 personeelsleden van Fluxys  
Belgium zijn intussen aandeelhouder  
van de groep.
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IndicatorenBrede engagementscampagne
Fluxys zette in 2021 verder in op een brede gezond-
heids- en welzijnscampagne en op de betrokkenheid 
en het engagement van de medewerkers met aandacht 
voor verschillende dimensies. 

Voor het tweede jaar op rij had de pandemie een 
invloed op het werken. Medewerkers van wie de functie 
het toeliet werkten bepaalde periodes nog altijd massaal 
thuis. Voor de operationele medewerkers waarvan de 
aanwezigheid vereist was, werd de  werkorganisatie 
aangepast om de continuïteit van onze diensten te ver-
zekeren. Dit heeft geleid tot nieuwe manieren van wer-
ken en samenwerken in een gewijzigde werkomgeving 
en -organisatie. 

New way of working  
Samen met de medewerkers en sociale partners werd 
een nieuwe manier van werken uitgewerkt voor de 
medewerkers wiens functie thuiswerk toelaat. Ze krij-
gen de mogelijkheid om meer van thuis te werken: tot 
twee dagen per week. 

Naast thuiswerk is er ook aandacht voor het hybride 
werken. Hoe blijf je in contact met je collega’s, hoe werk 
je samen, hoe wissel je informatie uit, … als je niet meer 
elke dag samen op kantoor bent.

In een volgende fase zal ook voor de medewerkers voor 
wie thuiswerk minder evident is, gekeken worden wat 
de mogelijkheden zijn.

We kijken ook naar een andere inrichting van de kan-
toren. Algemeen in de bedrijfswereld verschuift de 
functie van kantoor almaar meer van zuivere werkplek 
naar een ontmoetingsplek. Die trend vloeit voort uit de 
ervaringen die werden opgedaan tijdens de aanhou-
dende pandemie. 

Feeling Good@Fluxys
Medewerkers die het moeilijk hadden of gewoon nood 
hadden aan een babbel konden contact nemen met 
een adviescentrum voor welzijnszorg. De EDPBW 
Attentia stond ter beschikking voor psychologische 
én ergonomische ondersteuning en advies. Ook de 
IDPBW ondersteunde de medewerkers in die gewij-
zigde situatie en deed verschillende communicaties 
rond werken thuis en zelfzorg. Medewerkers die extern 
psychologische hulp inroepen, kunnen rekenen op een 
tussenkomst van Fluxys Belgium. 

Fit@Fluxys
Onder de professionele begeleiding van een sport-
coach werden online bewegingssessies georganiseerd: 
regelmatig de benen te strekken was de boodschap. 

Healthy@Fluxys
Om het thuiswerk te optimaliseren, kunnen medewer-
kers een beroep doen op ergocoaches die tips geven 
over de correcte zithouding en over de nodige afwis-
seling tussen zittend en staande werken.

2021 2020 2019 2018

Arbeidsongeschiktheid personeel
Aantal arbeidsongevallen met meer dan 1 dag 
ongeschiktheid

11   9 15 12

Frequentiegraad (aantal arbeidsongevallen gedeeld 
door het aantal gepresteerde uren)

7,8   6,4 11 8,9

Ernstgraad (aantal afwezigheidsdagen gedeeld 
door het aantal gepresteerde uren)

0,22   0,15 0,12 0,26

Arbeidsongeschiktheid bij contractanten
Aantal arbeidsongevallen met meer dan 1 dag 
ongeschiktheid

6   6 10 8

90% plezier
op het werk

In het najaar hielden we de VIBES-bevraging over de 
betrokkenheid en het welzijn van de medewerkers.  

87 procent van het personeel nam deel. 
Er werd gepeild naar hoe de medewerkers zich voelen bij Fluxys. 

Hoe ervaren zij hun werk: afwisseling, voldoende informatie, 
relatie met leiddinggevende en collega’s, inspraak, enz.. 

Ook de werkbeleving werd bevraagd. Hebben de  
medewerkers plezier in hun werk, voelen ze zich betrokken, 

ervaren ze stress of werkdruk. 
76 procent van de medewerkers voelt zich betrokken tot heel 

betrokken en 90 procent heeft plezier op het werk.  
Werkbelasting blijkt wel een aandachtspunt.

De resultaten worden in alle teams en met de vakbonden 
besproken. Op basis van die feedback willen we tot acties  

komen die bijdragen aan de betrokkenheid en de  
werkbeleving van de medewerkers. 
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Sociale dialoog

Beleidsaanpak
Een sereen sociaal klimaat is essentieel voor de cohe-
sie binnen de onderneming en voor de ontwikkeling 
van de activiteiten. Fluxys Belgium voert daarom een 
transparante en constructieve sociale dialoog met het 
geheel van de werknemers, de leden van de onderne-
mingsraad, het comité voor preventie en bescherming 
op het werk, de vakbondsafvaardiging en de vertegen-
woordigers van de kaderleden.

Digitaal
Gelet op de coronamaatregelen heeft Fluxys Belgium 
het sociaal overleg digitaal georganiseerd. Bovenop 
de gewoonlijke frequentie werden verschillende bijko-
mende overlegmomenten gehouden om samen met de 
personeelsvertegenwoordiging de coronamaatregelen 
aan te passen aan de richtlijnen van de overheid.

Diversiteit

Beleidsaanpak
Fluxys Belgium moedigt diversiteit aan zonder quota’s 
te hanteren voor positieve discriminatie. Het perso-
neelsbeleid van Fluxys Belgium gaat uit van competen-
ties van personen. Openheid voor andere realiteiten, 
ideeën van anderen en individuele verschillen is een 
basisvereiste die van elke medewerker wordt verwacht 
en die tijdens de selectieprocedure standaard wordt 
gescreend. 

Gerelateerde risico’s
Risico 
Een gebrek aan diversiteit in het personeelsbestand 
kan leiden tot een bedrijfsorganisatie die niet over de 
nodige vaardigheden, talenten en de ervaring beschikt. 

Controles en maatregelen  
Gelijkekansenbeleid dat diversiteit stimuleert door 
rechtvaardigheid, verdienste, persoonlijke vooruitgang, 
evenwicht tussen werk- en privéleven en medeverant-
woordelijkheid te bevorderen.

Diversiteit stimuleren 
bij de instroom 
Via de ‘Employer Branding’ communicatie wil Fluxys 
Belgium diversite[it en complementariteit van profielen 
stimuleren zodat kandidaten van uiteenlopende ach-
tergrond, opvatting of voorkeur zich welkom voelen.  

Voor de diversiteit in de raad van bestuur van Fluxys 
Belgium is in de Gaswet (artikel 8/3) de bepaling opge-
nomen dat die voor minstens een derde samengesteld 
moet zijn uit leden van een ander geslacht dan dat van 
de overige leden. 

Ook diversiteit in ervaring
Fluxys Belgium besteedt ook ruim aandacht aan diver-
siteit in termen van ervaring. Die aanpak vertaalt zich 
bijvoorbeeld in de continue aanwerving van jongeren 
zonder of met een heel beperkte werkervaring (Start-
baners). 

In 2021 was er een instroom van 63 nieuwe medewer-
kers. 10 collega’s hadden bij de aanwerving een beperk-
te werkervaring of minder kansen op de arbeidsmarkt. 

Dezelfde criteria voor iedereen  
Voor verloning, evaluatie, loopbaanontwikkeling, oplei-
dingen en werk-privébalans gelden dezelfde criteria 
voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Het 
verschil in gemiddeld basissalaris tussen mannen en 
vrouwen heeft te maken met het functieniveau en func-
tietype, en de verdeling tussen oude en nieuwe loons-
voorwaarden.  
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Indicatoren
2021 2020 2019 2018
884 876 868 862

Instroom
< 30 j 54%    49% 40% 60%
30-50 j 41%    44% 51% 36%
> 50 j 5%    7% 9% 4%
Mannen 75%    69% 68% 71%
Vrouwen 25%    31% 32% 29%
Uitstroom
< 30 j 32%    28% 28% 33%
30-50 j 61%    62% 56% 56%
> 50 j 7%    10% 16% 11%
Mannen 79%    83% 69% 69%
Vrouwen 21%    17% 31% 31%
Kaderleden
< 30 j 10% 9% 6% 5%
30-50 j 55% 57% 63% 64%
> 50 j 35% 34% 31% 31%
Mannen 85% 87% 86% 87%
Vrouwen 15% 13% 14% 13%
Gebaremiseerden
< 30 j 8% 6% 7% 7%
30-50 j 46% 49% 52% 57%
> 50 j 46% 45% 41% 36%
Mannen 81% 80% 81% 80%
Vrouwen 19% 20% 19% 20%
Management 
< 30 j 0% 0% 0% 0%
30-50 j 25% 39% 50% 45%
> 50 j 75% 61% 50% 55%
Mannen 89% 89% 89% 85%
Vrouwen 11% 11% 11% 15%
Raad van bestuur
< 30 j 0% 0% 0% 0%
30-50 j 25% 18% 18% 20%
> 50 j 75% 82% 82% 80%
Mannen 65% 68% 68% 65%
Vrouwen 35% 32% 32% 35%
Ratio gemiddeld basissalaris
Mannen 100%    100% 100% 100%
Vrouwen 91%    93% 91% 89%

De personeelsgegevens zijn op een andere manier 
berekend dan in de voorbije jaren, om een relevanter 
beeld te geven van de actieve populatie in ons bedrijf. 
De cijfers zijn gebaseerd op de actieve medewerkers 
van Fluxys Belgium en Fluxys LNG. Niet-actieve mede-

werkers zoals langdurig zieke collega’s zijn niet in de 
cijfers opgenomen. Tenzij anders vermeld slaan de 
cijfers op het aantal personeelsleden en niet op het 
aantal voltijds equivalenten.
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