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INTERVIEW
Midas, een evoluerende
onderneming in een wereld
van verandering!
Wat is uw balans van het jaar 2015?
Net zoals 2014, was 2015 een zeer intens jaar voor
Midas. Onze omzet nam toe en dit dankzij een uitstekend
zomerseizoen. We hebben ook ons record op het gebied
van aantal openingen gebroken: 48 nieuwe centra hebben
zich bij ons netwerk aangesloten.
Tegelijkertijd, en dit nadat we ons toegespitst hebben op
de versterking van het Midas franchisesysteem (meer
bepaald de invoering van een nieuw beheersysteem van
het verkooppunt en verandering van onze backoffice
hulpmiddelen), stond 2015 in het teken van het opzetten
van projecten die de kwaliteit van de klantenervaring
centraal stellen in ons model. Deze projecten zijn bedoeld
om steeds meer nabijheid en vertrouwen met onze klanten
te creëren en moeten ons toelaten om te evolueren in een
wereld die sterk aan het veranderen is.
Wat verstaat u onder
« ... die sterk aan het veranderen is » ?
De markten waarin we evolueren, en meer in het algemeen
de « retail » wereld, ondergaan een ongelofelijke revolutie!
Of dit nu op technologisch, ecologisch of organisatorisch
vlak is, de veranderingen die momenteel plaatsvinden,
wijzigen de handelsgegevens aanzienlijk.

« TERUG NAAR INHOUD

En hoe gaat Midas
deze veranderingen dan aanpakken?
Binnen deze context moet het Midas merk meer dan
ooit kunnen steunen op haar DNA dat al 60 jaar haar
kracht uitmaakt: de beste zorg voor elke klant voor een
uitzonderlijke, kwaliteitsvolle relatie. Het is immers door
die relatie te verstevigen en de MVO-initiatieven rond onze
5 pijlers uit te breiden dat we in staat zullen zijn om alle
kansen die de verandering van ons milieu aanbiedt ten
volle te benutten.
Hoe maakt u de klant
middelpunt van uw prioriteiten?
Het belangrijkste is gefocust te blijven op de fundamentele
waarden en meer bepaald op alles wat Midas onderscheidt
van andere merken in de ogen van onze klanten: de
geografische en relationele nabijheid, onze dienstverlening
en voortdurende vernieuwing ter ontwikkeling van onze
producten.
Zo zijn we begonnen met de dienst reiniging van de
roetfilter voor het welzijn van de bestuurder en passagiers,
hebben we een nieuwe Tenor « Winter 2 » band ontwikkeld,
het aanbieden van een vervangwagen veralgemeend,
de tablet voor elektronische diagnose in de werkplaats
gelanceerd, een oplossing voor volledige ondersteuning
inzake technische controle ontwikkeld en het onderhoud
van tweewielige voertuigen geïntroduceerd. Ten slotte
blijven we ons kernproduct, i.e. het Merk-Onderhoud,
ondersteunen dat, meer nog dan ons volledig engagement
van « Gegarandeerd Onderhoud » aangebracht op onze
nieuwe gevels symboliseert!
In een steeds grotere gedigitaliseerde wereld vonden we
het noodzakelijk om na te denken over de evolutie van ons
concept en ons te voorzien van hulpmiddelen en diensten

die steeds beter aan de marktbehoeften aangepast zijn. Zo
zijn we dus een onderzoek gestart waardoor we in 2016
in staat zullen zijn een vernieuwd parcours voor te stellen
dat voor onze klanten een nog meer gepersonaliseerde
merkervaring zal betekenen.
En welke rol spelen de Midas teams hierin?
De rol van de Midas teams, maar ook deze van de
franchisenemers en hun teams, is doorslaggevend bij de
uitvoering van deze veranderingen. Alleen een medewerker
die zich goed voelt in zijn centrum en in zijn job zal een
unieke merkervaring aan zijn klanten kunnen garanderen:
een gedifferentieerde en waardevolle ervaring.
Om zich hierop voor te bereiden is de ontwikkeling van
medewerkers essentieel omdat we goed in gedachten
moeten houden dat 70% van de beroepen die we
morgen zullen uitoefenen nog niet bestaan! Daarom zijn
kwaliteitsvolle aanwerving, een nauwgezette integratie
en investeringen in opleiding doorslaggevende factoren
die ertoe zullen bijdragen de verandering voor onze teams
op het moment dat de behoeften van onze klanten sterk
evolueren beter te begeleiden. Het is eveneens uiterst
belangrijk om een medewerker systematisch te herinneren
aan het waarom en de richting van deze vernieuwingen.
De rol van het management is dus van aanzienlijk belang.
Laten we tot besluit zorg dragen voor onze teams
zodat we in staat zullen zijn om steeds beter te kunnen
beantwoorden aan een markt die continu in beweging is
en natuurlijk aan de groei van onze toekomstige projecten,
waaronder het op het internet aangesloten voertuig ... een
prioriteit voor 2016!

Alain Flipo

Algemeen Directeur Midas Europa
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HET MIDAS CONCEPT
100% VAN HET GEBRUIKELIJKE
ONDERHOUD VERZEKEREN
Al meer dan 20 jaar ontwikkelt Midas diensten die 100% van het gebruikelijke autoonderhoud van alle generaties en alle soorten merken dekken: olieverversing, het MerkOnderhoud, remmen, ophanging, banden, airco, koppeling en elektronische diagnose.

In 2015 telde het netwerk 679 centra,
verspreid over 8 landen
Meer dan

635 medewerkers

(franchise niet meegeteld)

328 miljoen euro omzet

100% franchise: op de eerste plaats ondernemers
(exclusief BTW)

100% NABIJHEID: EEN CONCEPT
DAT SAMEN EVOLUEERT MET HAAR KLANTEN
Het is de ambitie van Midas om het internationaal netwerk van alle merken te zijn dat
de beste evaring aan haar medewerkers, franchisenemers en klanten garandeert.
Lokale vestigingen, contactpunten op het internet, dagelijkse tevredenheidsenquêtes,
het uitwerken en testen van producten in samenwerking met de klanten tonen aan
dat we bereid zijn hen een unieke ervaring voor, tijdens en na hun bezoek aan een
centrum te bezorgen.

« TERUG NAAR INHOUD

Het Midas centrum van Franck Inchausti te Tassin-la-Demi-Lune

Midas is een netwerk van ondernemers. Ons welslagen is afhankelijk van de inzet van geëngageerde mannen
en vrouwen. Gedreven om manager te worden, vormen ze de rijkdom van ons netwerk. Hun verscheidenheid
en competentie dragen ertoe bij dat ze een onmisbare en sterke werkende kracht voor de tevredenheid van
onze klanten zijn.
Om in dit avontuur te slagen, kiezen ze de steun van een sterke Franchisegever met om en bij de 60 jaar
ervaring. Door aan te sluiten bij het Midas netwerk zijn ze er zeker van dat ze tijdens heel hun traject de nodige
expertise en begeleiding zullen krijgen: operationele deskundigheid van regiomanagers, en beschikbaarheid
en kennis van zaken van diensten van het hoofdkantoor.
Regelmatige uitwisselingen gedurende het jaar (Conventie, driemaandelijkse vergaderingen,
beroepencommissies, opleidingen) garanderen de totstandkoming van een uitstekend prestatieniveau in het
belang van onze klanten en het algemeen slagen van Midas en haar netwerk.
DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015
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EEN INTERNATIONALE INPLANTING
ONZE VESTIGINGEN

De waarden van het bedrijf

Vandaag telt Midas Europa 679 centra, gevestigd in 8 landen: België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje.
Portugal, Marokko en Algerije (deze laatste twee zijn verbonden aan Europa) zijn ontwikkeld door masterfranchisenemers.*

De mens als middelpunt van onze waarden

*Master-franchise wil zeggen dat een lokale partner door een contract het recht krijgt een merk te ontwikkelen voor een bepaalde
streek en voor een bepaalde termijn.

• NR 1 ZIJN VOOR ELKE KLANT

België
38 centra

waarvan 8 Company Shops

Elke klant met bezieling tevreden stellen

Voor elke klant een referentie in het beroep zijn
Streven naar duurzame prestaties omdat we constant de uitdaging willen aangaan

• VOORUITGANG EN INNOVATIE

Italië
73 centra

We lopen graag vooruit op de verwachtingen van onze klanten en sleutelen daarom
aan wat we doen

waarvan 5 Company Shops

Spanje
145 centra

waarvan 21 Company Shops

(de Canarische Eilanden inbegrepen)

Respect voor anderen is een basishouding bij Midas
Het is voor iedereen een erezaak om zijn verbintenissen na te leven
Respect voor anderen en verbintenissen leidt tot vertrouwen, de onmisbare basis
voor succes

Ons individueel en gemeenschappelijk welslagen is afhankelijk van de bijdrage van
iedereen
Naar elkaar luisteren, communiceren, solidariteit … Alleen zo worden onze visie en
gemeenschappelijke doelstellingen één

*LGO-specificatie
Guadeloupe
4 centra

waarvan 10 Company Shops

We moedigen creativiteit in elk aspect van onze activiteit aan

• SAMEN STERK

waarvan 36 Company Shops

Oostenrijk
10 centra

Durven, innoveren, pionieren is in de loop van ons bestaan altijd een prioriteit
geweest

• RESPECT VOOR MENSEN

Frankrijk*
343 centra

Martinique
4 centra

Guyana
1 centrum

Portugal
63 centra
Marokko
4 centra
Algerije
3 centra

Mayotte
1 centrum

het eiland la Réunion
8 centra
Nieuw-Caledonië
2 centra

Bij Midas kunnen de bekwaamheid en projecten van iedereen zich ten volle
ontplooien

« TERUG NAAR INHOUD
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COLLECTIEF
BESTUUR
AANMOEDIGEN

Ons bestuur legt alle
betrokkenen die zowel intern als
extern verbonden zijn met het
bedrijf verantwoordelijkheden
op door zich te baseren op de
principes van transparantie,
begeleiding, samenwerking, en
dit zo dicht mogelijk bij
de kernactiviteiten.

« TERUG NAAR INHOUD
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ONZE ERVARINGEN DELEN
«Midas, de passie van het ondernemen»

Midas betekent in de eerste plaats 679 bedrijven geleid door mannen en vrouwen die steunen op de kracht van
een merk en concept om hun passie voor ondernemen te vervullen en hun wil om samen te slagen!
Sinds haar oprichting heeft Midas zich ontwikkeld door franchising. De verscheidenheid van het parcours van
onze ondernemers vormt de kracht en rijkdom van Midas.
Zo is het aan de bedrijfsleider om zijn kennis van de plaatselijke markt, zijn engagement en zijn talent in te
brengen. Midas stelt 60 jaar ervaring als franchisegever ter beschikking: een merk met grote naambekendheid,
een beproefde knowhow en een doeltreffende begeleiding.

EEN TROUWE BAND EN
EEN VOORTDURENDE
ONDERSTEUNING
De support die wij onze franchisenemers
bieden, beperkt zich niet tot de opening
van een Midas-centrum. De teams van
onze centrale diensten staan elke dag
ter beschikking: aankoop, marketing,
communicatie, logistiek, human resources,
klantendienst, boekhouding en beheer,
informatica ... De Regiomanager van
de franchisegever zorgt ervoor dat hij
ter plaatse aanwezig is en vormt de
permanente link tussen de centrale
diensten en het reilen en zeilen van het
centrum.
Voor ons is het belangrijk dat de
franchisenemers
actief
deelnemen
aan het dagelijks leven van het merk.

« TERUG NAAR INHOUD

Daarom organiseren we driemaandelijkse
vergaderingen waarin de resultaten, de
strategie en de kernonderwerpen van het
moment worden gedeeld. Er zijnregelmatig
toplui aanwezig om de betrokkenheid van
Midas op het allerhoogste niveau te laten
voelen en om de uitwisseling te verrijken,
meer bepaald ten aanzien van de Vereniging
van Midas-franchisenemers.
Naast
deze
driemaandelijkse
vergaderingen, worden er ook jaarlijks
nationale conventies gehouden. Zo wordt
rechtstreekse uitwisseling mogelijk tussen
alle franchisenemers onderling, de Midasteams en de belangrijkste partners en
leveranciers.

SAMEN SLAGEN:
een win-win verbintenis
Om deze kandidaat-franchisenemers onder de
beste omstandigheden te laten slagen, werd er
een 5-stappen integratieparcours opgesteld dat
gemiddeld 8 tot 12 maanden duurt:

1• Contact en informatie over het Midas-concept.
2• Een week lang meedraaien in een centrum

om van binnenuit het beroep te begrijpen
en de kandidatuur naar waarde te schatten.

3• Uitwerking van het project met
het Midas-team.

4• Opleidingscyclus van 6 weken voor

mogelijke integratie in het Midas-netwerk.

5• Opening en Installatie in een Midas-centrum.

MEER WETEN

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015
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DOORGEVEN VAN ONZE KNOWHOW

Strategische partnerschappen
op Internationaal niveau:

Master-franchisenemers: waarom, hoe?

Voorzien van een sterke naamsbekendheid in het buitenland, bouwt
Midas haar ontwikkeling uit door beroep te doen op partners die
deskundigen zijn op hun nationale markt.
Midas richt zich voornamelijk op landen of zones waar haar aanbod
een echte toegevoegde waarde voor de markt betekent. Ook al is het
universeel (multimerken, garantie, expertise, met of zonder afspraak …),
het Midas-concept moet specifiek op iedere markt gericht zijn, of deze
nu 'volwassen' of 'opkomend' is.
Midas zal dus een master-franchise ontwikkeling bewerkstelligen, een
model dat een partner het exclusief recht geeft het concept in een
bepaalde streek en voor een periode van 15 tot 20 jaar te ontwikkelen.
Deze langetermijn verbintenis heeft partners nodig die in eigen land
stevig verankerd zijn en beschikken over een financieel draagvlak,
een organisatie en een operationele betrokkenheid die toelaat de
ontwikkeling van het merk zo goed mogelijk te begeleiden.
Van haar kant zal Midas al het mogelijke doen om het succes van deze
onderneming te verzekeren door het ter beschikking stellen van haar
volledige knowhow (opleiding, operationele expertise en ontwikkeling,
informatiesysteem op e-midas.net) en van haar partner-leveranciers
(aankoopkanaal voor wisselstukken, uitrusting en materiaal).
Een ontwikkelingsdynamiek dat zich vandaag vertaalt in een netwerk
van 85 centra verdeeld over 4 landen (Portugal, Marokko, Algerije en
Landen en Gebieden Overzee).

« TERUG NAAR INHOUD

MIDAS, EEN VOORAANSTAAND MERK
VAN EEN MARKTLEIDER: WAARDE CREËREN, BETER SAMENWERKEN
In 2004 werd Midas lid van Mobivia
Groupe, Europese leider op het gebied
van onderhoud en uitrusting voor allerlei
automerken. Een akkoord dat toelaat sterke
en constructieve synergieën op te bouwen
ten voordele van alle belanghebbende
partijen.
Deze door heel de groep aangewende stap
vertaalt zich concreet door de oprichting
van Comités Métiers Groupe (Beroepen
Werkgroepen), die belast zijn met het
organiseren van synergieën tussen de
verschillende
operationele
entiteiten
inzake even belangrijke thema's als
aankoop, informatica, marketing, human
resources of maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Verschillende
multidisciplinaire
voorzieningen vullen deze organisatie aan,
zoals “Innov’action”, die zich toespitst op
het promoten van innovatiecultuur binnen
de groep.

Op die manier hebben we nieuwe diensten
voor al onze klanten kunnen ontwikkelen,
zoals het onderhoud voor tweewielige
voertuigen (zie pagina 11) of de dienst
reiniging van de roetfilter.

Van haar kant organiseert Midas deze stap
via het Tempo-project dat zich toespitst
op het verbeteren van de efficiëntie
van onze organisatie door een nieuwe
werkingsmodus tussen Midas en haar
eigen entiteiten, in het bijzonder door
hen het beheer van projecten en andere
ontwikkelingen voor rekening van andere
business eenheden te delegeren.

Een multidisciplinaire organisatie die
Midas en Mobivia Groupe toelaat een
leiderspositie in hun markten te versterken
en dit ten voordele van hun klanten en
partners.

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015
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OPTREDEN ALS
VERANTWOORDE
HANDELAARS

Wij willen onze positie
van verantwoorde
handelaars bevestigen door
onze dienstverlening en
voortdurende vernieuwing van
onze producten te handhaven.

« TERUG NAAR INHOUD

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015

9

Wie zijn we?

|

Beheer

| Klanten / Partners | Medewerkers |

Milieu

| Maatschappelijke | Indicatoren
onderneming

DE KLANT ALS SPILFIGUUR VAN ONZE ONTWIKKELING

Gedeelde verbintenis
en veeleisendheid!
Bij de keuze van leveranciers spelen de sociale,
commerciële en milieu waarden van Midas een
hoofdrol.
Midas heeft een Samenwerkingscharter en een
Ethisch charter ontwikkelt waardoor klanten
er zeker van zijn dat ze de beste technische en
ethische kwaliteit van producten krijgen.

Het Midas centrum van Franck Inchausti te Tassin-la-Demi-Lune

AL ONZE KLANTEN TEVREDENSTELLEN
ZODAT ZE ONZE BESTE AMBASSADEURS WORDEN
Midas innoveert voortdurend om zo haar
klanten een feilloze service in al haar centra
te bezorgen. Het voortdurend zoeken naar
het tevreden stellen van onze klanten
vertaalt zich in de kwaliteit van producten en
het toepassen van het Premium-keurmerk
binnen ons netwerk.
Om er zeker van te zijn dat al deze
acties volledig overeenkomen met
de bekommernissen van de klanten,
heeft Midas een maatregelenpakket ter
beschikking gesteld waardoor ze ten volle
weten wat er onder de klanten leeft.

« TERUG NAAR INHOUD

Bovendien interviewen we onze klanten
dagelijks om de kwaliteit van hun laatste
bezoek te evalueren. De opnames van deze
interviews worden vervolgens beluisterd
door de medewerkers van de centra. Op
die manier kunnen er initiatieven voor
verbetering tot stand komen. In aanvulling
hierop, houden we elke week “mysterie”
enquêtes om er zeker van te zijn dat we het
klantenparcours in de centra goed beheren.

Tenslotte hebben we onlangs een nieuwe
graadmeter ingesteld: de NPS (Net
Promoter Score) die ons toelaat te evalueren
in welke mate de klant Midas aanbeveelt
bij vrienden, familieleden of collega's. Een
schat aan informatie bij het onderzoeken
naar een voortdurende verbetering van
onze prestaties.

Enerzijds, het Samenwerkingscharter dat de
kwaliteit van producten en hun naleving van
de geldende regelgevingen garandeert, en de
uitbestedingpraktijken en werkvoorwaarden
van werknemers volledig omkadert.
Anderzijds, biedt het Ethisch charter
voor leveranciers ons de kans ons ervan
te vergewissen dat ze eerbied tonen voor
mensenrechten, milieu en anti-corruptie.

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015

10

Wie zijn we?

|

Beheer

| Klanten / Partners | Medewerkers |

Milieu

| Maatschappelijke | Indicatoren
onderneming

INNOVEREN OM NIEUWE DIENSTEN VOOR TE STELLEN
diensten voor onze "auto" klanten die
een tweewielig voertuig bezitten en de
mogelijkheid van een bijkomende activiteit
die naadloos bij onze dienstverlening
aansluit.

NIEUWE DIENSTEN

De tweewielige
voertuigen, een prestatie
van toegevoegde waarde
voor onze klanten
In 2014 heeft Midas Spanje met succes
in verschillende centra een nieuw
onderhoudsconcept inzake tweewielige
voertuigen getest. Dit experiment startte
op basis van verschillende vaststellingen:
de hoge tweewielige voertuigen in de buurt
van onze centra, het gebrek aan aangepaste

Midas heeft dus in haar bestaande
werkplaatsen een expertise die volledig
gewijd is aan keuring en onderhoud
van tweewielige voertuigen. Ingrepen
op dergelijke voertuigen vereisen een
welbepaalde waakzaamheid, meer bepaald
op het gebied van veiligheid.
Speciale ruimte, materiaal, opleiding
van professionelen, alle ontwikkelingen
houden rekening met de kenmerken van
tweewielige voertuigen en met behoud
van dezelfde aanpak: een duidelijke en
transparante keuringsfiche, een ingreep
tegen de beste prijs zonder langs de
constructeur te gaan. Deze dienst wordt
voorgesteld in Spanje, met als doelstelling
1/3 van het netwerk hiervan te voorzien
in 2016, om vervolgens deze dienst naar
andere landen uit te breiden.

José Manuel RUBIN

Verantwoordelijke Business Development, Midas Europa

“Een echte buitenkans om te evolueren in functie van de nieuwe mobiliteitsgewoonten van onze
klanten. Wij hebben het onderhoud- en herstelconcept van tweewielige voertuigen gedurende 6
maanden in 3 centra in Spanje getest. De resultaten waren onmiddellijk overtuigend, zowel op het
gebied van klantvoldoening als financieel. Het is een model dat enerzijds soepel is, ook lichter en
minder ruimte vergt maar anderzijds zeer veeleisend is: de bestuurders van tweewielige voertuigen
zijn immers uiterst waakzaam wat veiligheid betreft. Het is juist die veeleisendheid die de band met de
klant versterkt en dus zijn vertrouwen en trouw. Vandaag bestaat ons cliënteel voor 30% uit moto's en
70% uit scooters en dit cliënteel vertegenwoordigt meer dan 80% nieuwe klanten in het centrum. In
mei 2015 werden er in Spanje reeds 30 centra betrokken bij deze ontwikkeling.”

« TERUG NAAR INHOUD

ZORGEN VOOR AL ONZE KLANTEN

Een kwalitatief werkkader voorstellen,
aangepast aan de nieuwe eisen van klanten
Midas wenst haar leiderschap op het gebied van betrouwbaar en lokaal onderhoud uit te
bouwen. Deze ambitie dekt verschillende, grote principes: de flexibiliteit van de diensten,
de mogelijkheid om een mobiliteitsoplossing aan te bieden telkens een voertuig
geïmmobiliseerd is, maar ook een kwalitatief informaticasysteem dat in staat is alle
veranderingen in een hoe langer hoe meer gedigitaliseerde wereld op te vangen en te
beantwoorden.
Sinds enkele jaren heeft Midas dus haar inspanningen toegespitst op een aangepast
informatica back-office om aan de vereisten van menselijk contact tussen de franchisenemers
en hun klanten te voldoen, maar ook om de digitale ervaring van al onze klanten te verbeteren.
Zo heeft Midas België het digitale in het centrum ontwikkeld ten voordele van een totale
transparantie tegenover de klanten: het diagnoseformulier en het bestek worden zo
rechtstreeks via e-mail gedeeld.
Deze duurzame investering laat een grote vereenvoudiging van hulpmiddelen toe en dus
een grotere nabijheid met de klant: een beter begrijpen van zijn behoeften, een beter beheer
van voorraden en contacten voor een optimale, naadloze ervaring.
Dit gemeenschappelijk informatica hulpmiddel laat een beter delen van informatie toe en
bevordert op die manier onze doeltreffendheid.

EN ALTIJD:
 DE MOBIELE APP
 HET ONLINE ONDERHOUDSBOEKJE
 EEN GEHEEL AAN KWALITATIEVE, RECHTSTREEKSE MARKETING
HULPMIDDELEN DIE TOELATEN EEN MAXIMALE NABIJHEID
MET DE KLANTEN TE GARANDEREN

Cédric HARIVEL,
Marketing Manager, Midas Europa
“2015 was een sterk overgangsjaar: voor het uitbouwen
van de toekomst en het verzekeren van een krachtige
ruggengraat, in staat om de schokken van verandering op
te vangen en onmiddellijk te reageren”
DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015
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ONTWIKKELING VAN EEN VOORTDURENDE
VEELEISENDHEID ROND ONZE PRODUCTEN

+30%

Nieuwe producten

Midas ontwikkelt al 10 jaar haar eigen productengamma's die innoverend, kwalitatief en milieubewust zijn. Ze
vertegenwoordigen de wil van het merk om zich als superieure kwaliteit te positioneren die een toegevoegde
waarde voor onze klanten en het netwerk vormt.
De producten van het ORIGIN'ALL-gamma die evenwaardig en zelfs superieur t.o.v. van de normen van
constructeurs zijn, dragen ten volle toe tot de belofte van het “Midas, gegarandeerd onderhoud” merk.
Dat is het geval met de remblok die vandaag in alle Midas centra in Europa wordt verdeeld. Dit essentieel
veiligheidselement werd ontworpen om een maximum controle van het voertuig te garanderen, maar ook
om stiller te zijn en met een toegenomen levensduur dankzij de IMI-technologie
(= volledige vorm isolatie)

De levensduur van de
ORIGIN’ALL remblokken van
Midas ligt 30% hoger dan de
klassieke remblokken.
MEER WETEN

Waakzaam over haar ecologische voetafdruk, heeft Midas de
milieuprestaties van de remblok geoptimaliseerd door er een product
van te maken dat geen asbest, keramische vezel of koper bevat.
Bij de ontwikkeling van de Midas
dezelfde kwaliteitseisen gesteld.
uitzonderlijke kwaliteiten op het
en brandstofbesparing die door
werden gemeten.

Tenor band werden eveneens
De Tenor band beschikt over
vlak van levensduur, veiligheid
een onafhankelijk laboratorium

De expertise van Midas heeft ook geleid tot de ontwikkeling van
ORIGIN'ALL-ruitenwissers met de Extra-Time© optie waardoor de
klant na één jaar gebruik de mogelijkheid krijgt tot gratis vervanging
van de ruitenwisserbladen.
DE MIDAS TENOR BAND

« TERUG NAAR INHOUD
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ONTWIKKELEN
VAN TALENTEN

Onze verbintenissen op het
vlak van ontwikkeling van
onze mensen zijn toegespitst
op de begeleiding tot het
ondernemerschap en de
ontwikkeling van competenties.

« TERUG NAAR INHOUD
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ONZE MEDEWERKERS = ONZE VERBINTENIS
Opleidingen die getuigschriften afleveren
(250 uur) laten bedrijfsleiders van centra
die in het bedrijf met weinig kwalificaties
gestart zijn toe om een bewijs van
beroepskwalificatie te behalen.

Midas, een verantwoordelijke werkgever

Verscheidenheid bevorderen

Veiligheid verdient een bijzondere aandacht.
Zo heeft Midas Italië een heel jaar lang een
programma uitgewerkt dat aan de nieuwe
veiligheidmaatregelen in het centrum
gewijd is.

Midas zet in op de uitdagingen van diversiteit. In België hebben we de tewerkstelling van senioren
centraal gesteld in ons human resources beheer. Deze voorkeur heeft al zijn vruchten afgeworpen en
Midas België heeft al een reële toegevoegde waarde geconstateerd door beroep te doen op deze senior
profielen, meer bepaald op het gebied van instelling en kennisoverbrenging.
In een sector die uiterst weinig vrouwen telt, engageert Midas zich als voorstander van gemengdheid
door het ondernemerschap bij vrouwen te bevorderen.
Als gevolg van de vele succesverhalen over centra geleid door vrouwen, heeft Midas besloten een
voorbeeldfunctie te zijn op dit gebied. Zo zet Midas zich al 3 jaar in als sponsor van het "Wave" netwerk
dat de gemengdheid in de automobielsector promoot. In november 2014 heeft Midas ook deelgenomen
aan het forum "Vrouwen, durf alles te ondernemen", georganiseerd door 'Action’elles', een netwerk ter
promotie van vrouwelijk ondernemerschap.

De rol van begeleidsters naar waarde schatten
Tijdens de laatste Conventie van Franchisenemers, heeft Midas Frankrijk de eerste
workshop georganiseerd bestemd voor vrouwen (meestal echtgenotes of partners,
maar ook moeders, zussen, dochters ...) die de franchisenemers dagelijks begeleiden,
vaak zonder een duidelijk statuut. Deze workshop, genaamd “Vrouwelijk ondernemen”
werd geleid door 4 medewerksters van het Midas Frankrijk team. Doelstelling was om
deze vrouwen beter te leren kennen, om hen het geheel van diensten en hulpmiddelen
voor te stellen die ter beschikking staan van de franchisenemers en die vaak niet zo
goed gekend zijn, en de oprichting van een netwerk voor het uitwisselen en delen van
goede praktijken te starten. De workshop was een overdonderend succes.

« TERUG NAAR INHOUD

WINSTDELING
De medewerkers van Midas Frankrijk
kunnen van een winstdelingsregeling
genieten. Deze maatregel laat werknemers
toe van de bedrijfsprestaties te genieten
zodra bepaalde doelstellingen bereikt
zijn. Deze winstdeling is gelinkt aan het
gerealiseerde omzetcijfer. In 2015 bedroeg
deze percentage 4%, wat met een halve
maandloon overeenkomt.

ZICHZELF EEN HELE
LOOPBAAN LANG
BIJWERKEN
Dankzij de ontwikkeling van opleidingen
op afstand (e-learning) kunnen de centra
medewerkers bij Midas zonder tijdverlies en
met weinig kosten hun hele loopbaan lang
opleidingen volgen. Zo blijven ze competitief
en kunnen ze hun kansen vergroten om
door te groeien in de onderneming. Hybride
auto’s, nieuwe normen, nieuwe technische
ingrepen en commerciële praktijken zijn
enkele elementen die voortaan tot het
competentiegebied behoren van de teams
werkzaam in het Midas-netwerk.

VERBINTENIS VOOR
LEVENSKWALITEIT OP
HET WERK
In 2014 heeft een allesomvattend plan
in het bedrijf het mogelijk gemaakt om
verschillende initiatieven ter waardering
en verbetering van de levenskwaliteit op
het werk in elk van de filialen uit te werken.
Zo heeft Midas Spanje gekozen voor het
uitwerken van een onderhoudscampagne
van
personeelsvoorzieningen
in
het centrum, en heeft ze voor haar
medewerkers een overeenkomst inzake
telewerken bewerkstelligd. Midas Frankrijk
heeft ook gekozen om te werken aan dit
evenwicht tussen privé- en beroepsleven
en
heeft
bovendien
verschillende,
ergonomisch verbeterende activiteiten
uitgewerkt op het gebied van werkposten
met aangepaste schermen die een betere
dagelijkse houding aanmoedigen. De
diensten van Midas Europa hebben op
hun beurt nagedacht over het belang van
voeding op het werk met een voeding/
gezondheidsprogramma.

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015
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BEGELEIDING VAN ALLE STAPPEN
NAAR HET ONDERNEMERSCHAP
Mobiliteit inter Business Units

De mobiliteit van medewerkers tussen de verschillende filialen van de groep wordt aangemoedigd.
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan en daarom krijgen ze de mogelijkheid om
gevarieerde opdrachten uit te voeren en hun bekwaamheden tijdens heel hun loopbaan te ontwikkelen.

!

ONDERNEMERSCHAP
MEDEWERKERS
Midas moedigt toegang tot het ondernemerschap aan via rechtstreekse, interne
aanwerving van haar franchisenemers.
Eenmaal medewerkers doordrongen zijn
van de Midas ingesteldheid is het voor ons
vanzelfsprekend dat we diegenen ondersteunen die zelf franchisenemer wensen te
worden.

« TERUG NAAR INHOUD

IMAGE EN COURS
DE RECHERCHE

Onze doelstelling:

5

nieuwe
franchisenemers
per jaar die
voorheen
medewerkers waren

Benoit MARJOLLET

Centrum verantwoordelijke van Albertville, Frankrijk

Midas, een echte baas, een echte partner
“In 2002 ben ik als mecanicien bij Midas begonnen. Ik moest maar een maand blijven ... maar ik had
toen al de ambitie om mijn eigen bedrijf op te starten. Na het uitoefenen van de functie van assisentgarageverantwoordelijke, daarna garageverantwoordelijke en tenslotte regioverantwoordelijke, deed
de gelegenheid zich voor om in mijn geboortestreek een centrum over te nemen. Ik heb van al deze
functies geprofiteerd om de moeilijkheden goed te identificeren en mijn overtuigingen op te bouwen:
het werken met een partner, de frustratie omdat we niet alle activiteiten tegelijkertijd kunnen managen,
bijvoorbeeld ... Er zijn ook aspecten die ik ontdek: het commerciële, de back-office en het team laten
samenwerken, dat is niet evident maar wel heel spannend! Vandaag de dag zijn de Midas-teams
steeds aanwezig om mij te helpen die noodzakelijke afstand van dagelijkse activiteiten te nemen.
Het is een onderneming die deuren opent en die bewijst dat als je zin hebt, alles mogelijk is.”

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015
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ZUINIG
OMSPRINGEN MET
MIDDELEN
In de verschillende Midas entiteiten
hebben wij gekozen voor de
ontwikkeling van een milieubeleid
ten aanzien van onze activiteit, de
auto, de afvalgenerator.
Onze teams, medewerkers en
franchisenemers investeren
dagelijks in een meer verantwoorde
mobiliteit, gericht op het beperken
van onze impact en acties waartoe
we ons, naast onze activiteit, voor
dienen te engageren.

« TERUG NAAR INHOUD
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ONTWIKKELING VAN MILIEUBEWUSTZIJN
Ons objectief:

De gevels met
led verlichting
gebruikt in het kader
van het nieuwe
centrumconcept,
delen de
elektriciteitsfactuur
door 5

Dagelijks handelen om
onze impact op het milieu te verminderen
Het in Spanje ontwikkelde Premium-keurmerk laat toe een betere
service en optimale voldoening in het netwerk aan de klant voor te
stellen.
Dit momenteel in Europa toepasbare keurmerkniveau laat ons toe een
nóg betere service te leveren die hoger ligt dan de traditionele normen:
mobiliteitoplossingen, wi-fi, wassen van voertuigen, afhaling van
voertuigen thuis en zelfs acties ter bescherming van het milieu.
Deze vereiste laat toe het bewustzijn voor ecologisch beheer aan te
scherpen en dit zowel voor onze franchisenemers als onze klanten die
de keuze hebben een beroep te doen op een bedrijf dat haar impact op
het milieu probeert te beperken.
Dit keurmerk houdt ook het naleven van het "Programma Verde (Groen
Programma)" in dat een lijst van te verwezenlijken milieu-indicatoren
omvat.

Centrum van Lopez de Hoyos (Madrid): 1e centrum met integrale led verlichting

ONTWIKKELING VAN NIEUWE MOBILITEITVORMEN AANMOEDIGEN
Als Dienstenbedrijf wenst Midas haar band
met steeds veeleisender klanten te versterken. Zeer nauw betrokken bij de veranderingen teweeggebracht door de nieuwe mobiliteitvormen, ontwikkelt Midas diensten met
hoge toegevoegde waarde die toelaten
klanten in hun dagelijks leven te vergezellen.
Om die reden heeft Midas Italië haar
netwerk uitgerust met een vloot elektrische
voertuigen. De milieuschade werd verminderd, de mobiliteit werd behouden en een

« TERUG NAAR INHOUD

maximale tevredenstelling van volledig
ondersteunde klanten werd bewerkstelligd.
Van haar kant heeft Midas Spanje ervoor
gekozen zich te richten op tweewielige
voertuigen. Een groot deel van het netwerk
is dus uitgerust met elektrische fietsen die
ter beschikking van klanten staan indien de
duur van de immobilisatie dit vereist.
Gezien het grote succes en bewust van de

ontwikkeling van het scooter en motor park,
meer bepaald in het stadscentrum, heeft
Midas Spanje ervoor gekozen haar dienstenaanbod te versterken door het voorstel
van onderhoud van tweewielige voertuigen in deze centra zelf voor haar rekening
te nemen (zie pagina 11, Klanten/Partners).

 Zo gaan we in landen waar Midas aanwezig is veel
verder dan de opgelegde reglementeringen, meer bepaald
op het gebied van opslag, afvalsortering en alternatieve
mobiliteitsoplossingen.

60% van het netwerk in Spanje

heeft een Premium-keurmerk, hetzij 83
van de 145 centra

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015
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INVESTEREN VOOR EEN VERANTWOORDE MOBILITEIT
De stroomlijning is van toepassing in alle
landen en vandaag zijn bijna alle facturen
van leveranciers van de groep en loonstroken
elektronisch. Voor het geval de optimalisatie
van papierverbruik al plaatsvindt en moeilijk nog
meer teruggeschroefd kan worden, zoals in Italië,
dan wordt er systematisch papier van duurzaam
beheerde bossen gebruikts.

Aanbieding terugname van batterijen, Midas Frankrijk

Om hun maatregel waar te maken en klanten te sensibiliseren
hun batterijen te recycleren, heeft Midas Frankrijk een
promotiecampagne opgezet die klanten toelaat € 10 te besparen bij
de aankoop van een nieuwe batterij. Deze vervanging is het middel
bij uitstek om de centra te doen herinneren aan hun verbintenis
om kostbare en niet-vernieuwbare materialen in batterijen via een
officieel distributiekanaal te recycleren.

ONZE
VERANTWOORDELIJKHEDEN
NEMEN ALS PRODUCENTEN
Sinds 1997 heeft Mobivia Groupe het geheel van
haar centra uitgerust met verzamelpunten waar
klanten naartoe kunnen komen om hun gebruikte
batterijen en accu's in te dienen.
Het opgezette individuele systeem van inzameling
en verwerking is tot op heden het enige systeem
in zijn soort goedgekeurd in Frankrijk.

ONS VERBRUIK
VAN PAPIER EN
GRONDSTOFFEN
VERMINDEREN

Baptiste PLANCKAERT
Recylex

Op die manier oefent Mobivia Groupe haar
"Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid"
(UPV) uit: deze proactieve maatregel
vertegenwoordigt een heuse drijvende kracht op
het gebied van milieuprestatie, betrokkenheid van
medewerkers, bewustmaking van de voordelen
verbonden aan ecologisch bewust gedrag van het
netwerk en van klanten.

Recylex is de partner van Midas voor de recyclage, de verwerking en het
hergebruik van batterijen die voortvloeien uit de Midas activiteit, en meer
bepaald gaat het hier om lood. Dankzij een kwalitatieve methode op
industrieel en ecologisch gebied, recycleren wij 97% van de bestanddelen
van een loodbatterij.
De batterijen worden opgehaald, daarna opnieuw behandeld in 4
verschillende bedrijven die allemaal het ISO 14001 certificaat dragen. Deze
ene behandeling laat toe laat toe het zuur, het lood, het polypropyleen en
de bijproducten te scheiden.
Het is deze maatregel die verantwoord hergebruik van een essentiële
natuurlijke hulpbron mogelijk maakt.

Het geheel van onze interne en externe
communicatiemediums gebeurt op een
manier dat zo weinig mogelijk papier
gebruikt.
Tegenwoordig beschikt elk land over
een papierloos informatiesysteem dat
het beheer van efficiënte taken en een
dagelijkse update toelaat.

« TERUG NAAR INHOUD
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OPTREDEN
IN DE STAD

Midas engageert zich met haar
franchisenemers aan de zijde
van verenigingen die elke dag
een lans breken voor meer
veiligheid en solidariteit.
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OPTREDEN IN DE STAD

500

nieuwe
autokinderzitjes geleverd
door de Bebé Seguro
campagne in 2014
> meer dan 56.000
autokinderzitjes geleverd sinds het
begin van de campagne in 2005

VERKEERSVEILIGHEID:
EEN VOLWAARDIGE
VERBINTENIS
Bij Midas staat wegpreventie, en meer
bepaald gericht op jonge kinderen, hoog
in het vaandel. Midas Italië werkt sinds
enkele jaren samen met AISS (Italiaanse
Vereniging voor Verkeersveiligheid) om zo
hulp te bieden aan verkeersslachtoffers.
Het merk heeft ook een langdurige
partnerschap
met
de
vereniging
“Scooter Sicuro”, gespecialiseerd in
verkeersveiligheid en die cursussen
voorstelt aan jongeren tussen 12 en 19
jaar die op de middelbare scholen zitten.
Deze sensibilisatiecampagne richt zich
op veiligheid op de weg, meer bepaald de
tweewielige voertuigen. Binnen dit kader
worden leerlingen ook gesensibiliseerd over

« TERUG NAAR INHOUD

de gevaren van alcohol achter het stuur.
In 2014 kreeg het partnerschap een nieuwe
opleiding erbij gericht op de veiligheid
van toekomstige en jonge mama's.
Verschillende thema's worden besproken
tijdens
deze
sensibiliseringsessies:
specifieke veiligheidspunten tijdens het
autorijden voor zwangere vrouwen en met
een baby aan boord, de juiste zithouding
van de mama en de baby, de verschillende
soorten autokinderzitjes en de voorschriften
voor een goed gebruik ervan.

GELIJKE KANSEN
EN OPLEIDING
BEVORDEREN

Bebé Seguro in Spanje
Midas Spanje ligt aan de oorsprong van
het Bebé Seguro programma dat in
samenwerking met de Algemene Directie
van Verkeer en Babyauto ontwikkeld is.
Dankzij dit in 2005 gelanceerde initiatief
dat al meer dan 56.000 autokinderzitjes
heeft verdeeld, mobiliseert het bedrijf zich
om alle automobilisten de middelen te
verstrekken zodat hun kinderen meerijden
in zitjes die voldoen aan de hoogste
veiligheidsvereisten.

MEER WETEN

Door haar partnerschap met de « Raid
Panda », een solidariteitsrally in Marokko,
zet Midas Spanje zich ten voordele van
opleiding in. Tijdens de zeven stadia
van de rally, werden er 100kg aan
schoolbenodigdheden aan verenigingen
uitgedeeld.
DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015

20

Wie zijn we?

|

Beheer

| Klanten / Partners | Medewerkers |

Milieu

| Maatschappelijke | Indicatoren
onderneming

OPTREDEN IN DE STAD
Een automobilist wordt 5
maal meer blootgesteld aan
benzeen en stikstofdioxide,
en 3 maal meer aan fijnstof
dan in zijn woning of op straat

VEILIGHEID STAAT HOOG
IN HET VAANDEL
Bezorgd om de gezondheid van automobilisten, heeft Midas Frankrijk een studie uitgegeven over de hoge mate van blootstelling van automobilisten aan verschillende
chemische stoffen, fijnstof en biologische
vervuilers. Deze kunnen een weerslag hebben op de gezondheid, meer bepaald op de
zogenaamde "risicopersonen".

Om de automobilist te beschermen en de
luchtkwaliteit in de auto te verbeteren, stellen Midas Frankrijk, Midas Spanje en Midas
Italië het Pakket Reiniging van de roetfilter
voor, in samenwerking met « AirLife™ ».
Naast de technische kwestie gaat het hier
vooral in de eerste plaats om het welzijn van
de klant als hoofdbekommernis.

MEER WETEN
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EVALUATIE EN PRESTATIES
We bedanken het MVO-Comité en de MVO-afgevaardigden voor het remodelling werk van indicatoren van de Groep. Deze totale vernieuwing kwam tot stand in samenwerking met alle merken zodat ze beter het geheel van onze activiteiten
zouden vertegenwoordigen, niet alleen in lijn met onze MVO-politiek maar ook om er heuse evaluatie-instrumenten van onze prestaties te maken. Deze indicatoren zullen worden versterkt om te beantwoorden aan het geheel van
verbintenissen van onze MVO-politiek (vandaag zijn 79% van de verbintenissen van de Groep gedekt door indicatoren).
Al deze gegevens zijn geconsolideerd op een fiscaal jaar, van 1 oktober 2014 tot 30 september 2015 (met uitzondering van bepaalde HR-gegevens). Wat belangrijke kwesties betreft, werd het geheel van commerciële Business Units waarvan de Groep hoofdaandeelhouder
is, alsook de activiteitshoofden van de Groep, ondervraagd wannneer dit relevant was.

Verbintenissen voor
leveranciers
en partners

VERANTWOORDE
HANDELAARS

STRATEGISCHE
HOOFDLIJNEN

ACTIEGEBIEDEN

INDICATOREN

CIJFERGEGEVENS VOOR 2015

Kwaliteitsaanpak

Midas Business Units (BU) met een Net Promotor Score hoger dan 50%

50% (NB: 100% van Midas BU's
volgen de NPS-indicator)

Respect voor de persoonlijke levenssfeer van klanten,
bescherming van hun vertrouwelijke persoonsgegevens

BU's betrokken bij de bescherming van persoonsgegevens van klanten

100%

Integratie van sociale en milieucriteria
bij het selectieproces van leveranciers

Aantal ethische charters ondertekend door onze leveranciers op 30/09/2015

12 (50% van Midas BU laten
hun leveranciers ethische charters tekenen)

Aanmoediging van de totstandkoming van duurzame relaties met leveranciers

Gemiddelde anciënniteit van onze leveranciers van producten en diensten

10 jaar

Aanmoediging van ondernemerschap (meer bepaald door franchise)

Aantal ondernemers uit de Groep die binnen de Groep ondernemer zijn geworden

4

Uitvoeringspercentage van Jaarlijkse Evaluatiegesprekken

68%

Ontwikkeling van bekwaamheden.
Informatie verstrekken over de evaluatie- en promotieprocedures

Arbeidsvoorwaarden en mensenrechten

ONTWIKKELAARS VAN MEDEWERKERS

Vermijden van overmatig gebruik van contracten die leiden tot werkonzekerheid

« TERUG NAAR INHOUD

Invoering van maatregelen ter preventie van incidenten,
ongelukken en beroepsziekten

Aantal professionele mobiliteiten binnen de Groep, alle profielen samengenomen

31

Aantal opleidingsuren per persoon, per jaar

48

Omzet

12,4%

Aantal contracten van bepaalde duur in verhouding tot het totaal aantal arbeidsplaatsen

9,1%

Aantal werkonderbrekingen

52

BU's die werknemers begeleiden bij dagelijkse gebeurtenissen
Gedetailleerde gegevens over begeleidingsoplossingen hieronder:

100%

Aanvullende ziekteverzekering

100%

Overlijdensverzekering

40%

Invaliditeitsverzekering

100%

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

60%

Aanvullend pensioen

80%

Geboorte

20%

Inachtname van de Arbeidswet en toezicht op
de combinatie van gezins- en beroepsleven

BU's die telewerken aan hun werknemers voorstellen

100%

Aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst dat telewerken inhoudt

8

Aantal werknemers die bij een tevredenheidsenquête betrokken zijn

0%

Bevordering van de sociale dialoog en respect voor het vakbondsrecht

Verzuimpercentage (eind 2014. Gegevens voor 2015 niet beschikbaar)

4,8%

Voorkoming van iedere vorm van discriminatie
en aanmoediging van gelijkheid van kansen

Aantal vrouwelijke werknemers

12,47%

Verdeling mannen/vrouwen bij het management

82,6% mannen/17,4% vrouwen

Aantal personen met een handicap

1,4%

Respect voor de waardigheid en fundamentele rechten van de persoon
(pesterijen, illegale arbeid, kinderarbeid)

Aantal Senior werknemers (> 50 jaar)

18,6%
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Wie zijn we?

Beheer

| Klanten / Partners | Medewerkers |

ACTIEGEBIEDEN

Ontwikkeling
van zachte
mobiliteitsaanbiedingen

Verbintenissen
voor de
maatschappelijke
onderneming

Vermindering van activiteitschade

Invoering van
een
milieu beheerssysteem

Beheer

COLLECTIEVE
ZELFSTANDIGHEID
VAN ACTIVITEITEN

OPTREDEN
IN DE STAD

ZUINIG OMSPRINGEN MET MIDDELEN

Duurzame
mobiliteit

STRATEGISCHE
HOOFDLIJNEN

|

« TERUG NAAR INHOUD

Beheer van water-,
energie- en
grondstoffenverbruik

Vermindering van milieu
belasting (afval,
water- en luchtemissies)

Deelname aan initiatieven
van algemeen belang
(gezondheid, cultuur,
sport, geboorte)

Erop toezien dat de
toezichthoudende instanties
hun verantwoordelijkheden
volledig opnemen
Erop toezien dat de audit
maatregelen de
betrouwbaarheid
van de rekeningen garanderen

Milieu

| Maatschappelijke | Indicatoren
onderneming

INDICATOREN

CIJFERGEGEVENS VOOR 2015

BU's die een of meerdere maatregelen ten voordele van zachte mobiliteit heeft ingevoerd (carpooling, autodelen, ecorijden sensibilisering ...)
Gedetailleerde gegevens over genomen maatregelen hieronder:

25%

Aantal hybride of elektrische wagens bij de bedrijfswagenparken (intern)

2,35% (2 op 85 bedrijfswagens)

BU's die groene wagens als vervangwagens voor de klanten voorstellen (elektrische wagens, hybride voertuigen, elektrische fietsen)

25% dat 2 eenheden vertegenwoordigt
(auto's en elektrische fietsen)

Verkooppunten die een milieu beheersaanpak integreren Gedetailleerde gegevens over genomen maatregelen hieronder:

61%

Energiebesparing: elektriciteits-, verwarmings-, en lichtbeheer

50%

Grondstoffenbesparing: waterbeheer, afvalsortering

50%

Bewustmakingsacties tegenover de medewerkers

25%

Bewustmakingsacties tegenover de klanten

25%

Hoeveelheid kWh elektriciteit per medewerker

3985,94

M3 waterverbruik per medewerker

3,88

Verkooppunten betrokken bij de aanpak van recycling van de Groep

73%

Gerecycleerde katalytische potten

596 eenheden

Aantal gerecycleerde loodbatterijen

25,19%

Gerecycleerde olie

322,5 ton

Gerecycleerde oliefilters

38,28 ton

Gerecycleerde koelvloeistof

12,6 ton

Ingezamelde lege vaten

2672 eenheden

Aantal BU's die een BKG-overzicht en/of energie-diagnose realiseerden

25%

Aantal verenigingen beïnvloed door de handelingen van BU's

2

BU's die partnerschapsacties ondernomen hebben met onderwijsinstellingen

75%

Bestaan van een beleidssysteem van de Groep

Ja

BU's die beschikken over begeleidingsadvies (toezichthoudend advies of activiteit advies)

100%

BU's gecertificeerd door Auditeurs

100%

DE MIDAS VERBINTENIS MVO 2014/2015

23

Hartelijk dank aan iedereen die ons geholpen heeft om dit rapport te realiseren
en in het bijzonder aan onze correspondenten duurzame ontwikkeling in de landen!
Contact:
MIDAS EUROPE
16 A, rue Harald Stammbach
59290 WASQUEHAL
Tel: +33 3 20 83 35 82
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