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INLEIDING 

 
SUEZ heeft zijn handelen altijd gebaseerd op een cultuur van opbouwende dialoog 
geconcretiseerd door informatie en overleg van kwaliteit met de verschillende partners. 
 
Deze uitwisseling en dialoog hebben op alle niveaus van het bedrijf plaats waardoor 
waardering en begrip voor de strategie en de economische en financiële situatie van de Groep 
en haar dochtermaatschappijen mogelijk worden. 
 
De plaatselijke en eventueel landelijke personeelsvertegenwoordigende instanties (Centrale 
Ondernemingsraad) spelen een essentiële rol bij de naleving van de geldende wet- en 
regelgeving en de referentieteksten van de Groep. 
 
Op het niveau van de Groep is de Europese Instantie voor Sociaal Overleg de hoeksteen van 
het overleg.  
 
In 12 jaar tijd is dit orgaan bestaande uit 46 afgevaardigden van de bedrijven van de Groep 
met 17 verschillende nationaliteiten en afgevaardigden van de Algemene Directie de plaats bij 
uitstek geworden voor de dialoog over de strategische, economische en financiële en sociale 
ontwikkelingen maar ook, en vooral, een orgaan voor overleg over het sociale beleid. 
 
In 1997 zijn met de opstelling en ondertekening van het Internationale Sociale Handvest, een 
basistekst van toepassing op alle bedrijven van de Groep, onze grote sociale ambities 
bevestigd en erkend. Niet alleen heeft de Groep zo duidelijk stelling genomen de belangrijke 
internationale regelgeving te willen  naleven, met name de teksten aangenomen onder 
auspiciën van de Internationale Arbeidsorganisatie, maar er zijn ook heldere verbintenissen 
aangegaan. De gemeenschappelijke doelstellingen zoals antidiscriminatie, een uniforme wijze 
van uitdrukken en onderhandelen, ontwikkeling van het personeel, beloning en gelijkheid van 
kansen zijn expliciet bevestigd als grondbeginselen van het HR-beleid. 
 
Hoewel de Groep diepgaande wijzigingen van perimeter en vakgebieden heeft ondergaan, 
worden sedert die datum de gewenste prioriteiten op sociaal gebied duurzaam toegepast. De 
zo op gang gebrachte sociale dynamiek heeft geleid tot de ondertekening in oktober 2002 van 
een handvest over gezondheid en veiligheid op het werk, een wereldpremière. In dit handvest 
en de bijbehorende gedragscode zijn voor alle vakgebieden van de Groep de 
gemeenschappelijke eisen vastgelegd voor een voortdurende verbetering van onze prestaties 
op het gebied van de gezondheid en de veiligheid op het werk, die verder gaan dan de strikte 
toepassing van wetten en regelgeving. Het handvest is van toepassing op iedereen, bij alle 
bedrijven van de Groep en in alle landen. 
 
In hetzelfde jaar hebben de beraadslagingen van het Observatoire Social International 
(Internationale Sociale Platform) over het recht op onderwijs en scholing gedurende het hele 
leven geleid tot uitwisselingen, vooral over mentoraat en alfabetisering. Een van de talloze 
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voorbeelden: Suez ontwikkelt lokaal initiatieven inzake toegang tot de arbeidsmarkt, 
integratie en diversiteit die kenmerkend zijn voor de strategie van sociale 
verantwoordelijkheid. 
 
Het geheel van deze verbintenissen, gedeeld door het management en de HR hoofden heeft 
geleid tot het opstellen van een corpus van consequente en complementaire regels inzake 
werving, beheer en ontwikkeling van Human Resources, anticiperen en begeleiden van 
overplaatsing, scholing, spaarregelingen en aandeelhouderschap voor werknemers. 
 
In voortzetting van dit beleid en de sinds meer dan een jaar ononderbroken dialoog willen de 
ondertekenaars overgaan tot een volgende fase in de sociale ontwikkeling van de Groep. 
 

 De toekomst voorbereiden in een overeenkomst op Europees niveau over de 
planning werkgelegenheid en competenties  

 
Het is de bedoeling om beleid en toepassingsmogelijkheden ervan te ontwikkelen en te 
controleren die in staat zijn vooraf de verschillen tussen behoeften en middelen van het bedrijf 
zowel kwantitatief (personeelsbestand) als kwalitatief (competentie) te verminderen.  
 
De collectieve en de individuele dimensie dienen beide te worden versterkt: 
 
- Collectief gezien gaat het om integratie van HR als volwaardige strategische variabele en de 
beheersing van de ontwikkelingen van de werkgelegenheid op middellange termijn, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. 
-  Individueel moet elke werknemer speler kunnen zijn op de markt en moet hij een 
loopbaanontwikkelingsplan kunnen opstellen en uitvoeren.  

 
Met de toepassing van deze overeenkomst wenst de Groep te komen tot: 
 
- een actief werkgelegenheidsbeleid, steunend op de ontwikkeling van de activiteiten van de 
groep; 
- vooruitlopen op de grote tendensen die de ontwikkeling van de behoeften van de 
dochterondernemingen structureren; 
- ontwikkelen van middelen voor een voortdurende afstemming van de behoeften op de 
middelen; 
- preventieve beheersing van de ontwikkelingen van de leeftijdspiramide; 
- het behoud van inzetbaarheid van de werknemers 
 
Verspreiding van de good practices is een van de manieren om te komen tot duidelijke 
resultaten inzake de planning werkgelegenheid en competenties. 

 
 Intensivering van de reeds in gang gezette acties in het kader van de bevordering 

van gelijkheid en diversiteit wereldwijd 
 
 Deze acties zijn troeven voor de economische en sociale prestatie, waarmee nieuwe 
uitdagingen kunnen worden aangegaan  
 
Om doelmatig te zijn en beter verankerd in de vestigingsregio's van de Groep, is het 
belangrijk dat de werknemers een goede afspiegeling vormen van de sociale diversiteit. En tot 
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slot is multiculturaliteit een rijkdom, want hierdoor kunnen de werknemers van elkaar leren, 
zijn de teams flexibeler bij veranderingen, en wordt hun innovatief vermogen groter. 
 
SUEZ zet zich zo in om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen door de 
verschillen in termen van werkgelegenheid, beloning, werving, toegang tot promotie en 
beroepsscholing, werktijden en loopbaanonderbreking bij te stellen. 

 
 Alle werknemers van SUEZ te betrekken bij de prestaties van de Groep in 2007-

08-09 door middel van een systeem dat: 
 
-  komt bovenop de bestaande systemen voor beloning of prestatiebeloning 
-  is gebaseerd op de geconsolideerde prestaties van de groep SUEZ en niet op de individuele 
resultaten van elk van de bedrijven van de groep.  
-  toegekend wordt aan elke werknemer van de bedrijven onder exclusief toezicht van de 
groep SUEZ.  
 
In 2007 komt deze financiële motivering in de vorm van een gratis uitgifte aan 140.000 
medewerkers van de Groep van ca. twee miljoen aandelen, t.w. een bedrag van circa 80 
miljoen euro.  
 
In 2008 en 2009 zal het bedrag dat aan de werknemers wordt uitgekeerd zich ontwikkelen 
afhankelijk van de groei van de resultaten van de Groep, en diverse vormen kunnen krijgen.  

 
Deze verbintenissen zullen onderwerp zijn van follow-up en kwalitatieve en kwantitatieve 
controle, net als de voorafgaande verbintenissen, en zullen in de loop der tijd worden 
aangevuld met nieuwe bepalingen.  
 
De overeenkomsten getuigen van de bereidheid van de ondertekenaars om de ontwikkeling 
van de Groep te funderen op een werkelijk sociaal pact en zijn onderdeel van het streven van 
SUEZ en de entiteiten naar naleving van de verbintenissen gedaan inzake duurzame 
ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid voor de toekomst. 
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