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Onze mensen  
en organisatie 

#wemakethemove



Onze aanpak
Onze 1.300 medewerkers zijn onze belangrijkste 
troef. Onze resultaten en ons succes zijn gebouwd op 
hun engagement en talenten. Daarom investeren we 
in hun welzijn, hun ontwikkeling, de versterking van 
hun band met de onderneming en met elkaar.    

61

# wemakethemove

60

Fluxys | Jaarlijks financieel verslag 2021 | Onze mensen en organisatie

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 2021Onze mensen 
en organisatie  
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Voorbereiden op de toekomst 
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 klaarmaken 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 
zelflerende community van onderling verbonden 
teams met een gemeenschappelijk en gedeeld doel: 
het doen slagen van onze strategie, een hoofdrol 
spelen in de energietransitie. 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 organisatie die nieuwe 
bedrijfsmodellen ontwikkelt terwijl de bestaande 
activiteiten verder groeien.  

New way of working 
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 thuis. Voor de operationele medewerkers werd 
de werkorganisatie aangepast om de continuïteit van 
onze diensten te verzekeren. Dit heeft geleid tot nieuwe 
manieren van werken en samenwerken in een gewijzigde 
werkomgeving en -organisatie. 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 het zog van de pandemie en de nieuwe manieren van 
werken verschuift de functie van de kantooromgeving 
meer en meer van zuivere werkplek naar 
ontmoetingsplek. In lijn daarmee onderzoeken we voor 
ons hoofdkantoor in Brussel hoe de inrichting ervan zo 
goed mogelijk kan aansluiten op het nieuwe werken.

Toekomstbestendige medewerkers 
ontwikkelen
Ons ontwikkelings- en opleidingsbeleid zorgt 
ervoor dat de medewerkers over de nodige kennis 
en vaardigheden 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.  

Onze medewerkers hebben 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 deden de bedrijven 
van de Fluxys-groep in het Verenigd 
Koninkrijk, België, Frankrijk en Duitsland 
schenkingen van samen 22.000 euro aan 
verschillende goede doelen. Het initiatief 
motiveerde vele medewerkers om in 
coronatijden in beweging te blijven, 
er werden foto’s gedeeld en speciale 
‘Fluxys-wandelingen’ gemaakt.  



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
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Zinvol werk aanbieden 
als aantrekkelijke werkgever
Als aantrekkelijke werkgever hecht Fluxys 
groot belang aan het vertrouwd maken van zijn 
medewerkers 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 
systematisch te informeren 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. 

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 overtuigen mee te bouwen aan de 
koolstofneutrale wereld van morgen.  

Op basis van de ondernemingsdoelstellingen brengt 
Fluxys zijn toekomstige personeelsbehoeften 
in kaart, zodat we weten welke competenties 
we vandaag 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 gedrevenheid, competenties en expertise 
van het personeel. Met onze purpose tonen we 
waarvoor we staan als bedrijf om zo de juiste match 
te vinden met toekomstige medewerkers. 

Diversiteit stimuleren  
Fluxys moedigt diversiteit aan zonder quota’s 
te hanteren voor positieve discriminatie. Het 
personeelsbeleid van Fluxys gaat uit van 
competenties van personen. Openheid voor andere 
realiteiten, ideeën van anderen en individuele 
verschillen is een basisvereiste die van elke 
medewerker wordt verwacht

Via de “Employer branding” communicatie wil 
Fluxys diversiteit en complementariteit van profielen 
stimuleren zodat kandidaten van uiteenlopende 
achtergrond, opvatting of voorkeur zich welkom 
voelen.  

Constructieve sociale dialoog
Een sereen sociaal klimaat is essentieel voor 
de cohesie binnen de onderneming en voor de 
ontwikkeling van de activiteiten. Fluxys voert daarom 
een transparante en constructieve sociale dialoog 
met het geheel van de werknemers en de sociale 
partners.

792 personeelsleden 
aandeelhouder  
De personeelsleden kregen eind 2021 
en begin 2022 opnieuw de kans om niet-
beursgenoteerde aandelen van de Fluxys-
groep te kopen. Opnieuw een succes en 
teken van engagement en vertrouwen: 792 
personeelsleden zijn intussen aandeelhouder 
van de groep.
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Verantwoordelijke uitgever 
Erik Vennekens  
Kunstlaan 31 – 1040 Brussel 

Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Frans 
en het Engels. Wilt u een exemplaar ontvangen, 
neem dan contact op met het departement  
Communicatie: communication@fluxys.com

 https://be.linkedin.com/company/fluxys

 @FluxysGroup



shaping together 
a bright energy 
future


