PERSBERICHT
GLS ondersteunt maatschappelijke
betrokkenheid


Vrijwilligersprogramma in België



Voor alle GLS-medewerkers, transportpartners en hun
chauffeurs



Eerste Volunteering Day (vrijwilligersdag) in Deinze

Drogenbos, 24 juli 2017. Helpen om te helpen: GLS heeft in België een
'Corporate Volunteering'-programma geïntroduceerd. Daarmee stimuleert de
pakketdienst het vrijwillige sociale engagement van haar medewerkers,
transportpartners en hun chauffeurs.
Het vrijwilligersprogramma ondersteunt in alle elf Belgische GLS-vestigingen en in
het hoofdkantoor in Drogenbos projecten die door medewerkers zijn voorgesteld.
Dat gebeurt middels een vrijwilligersdag. "Het is belangrijk dat bedrijven hun
verantwoordelijkheid nemen. Zowel ten opzichte van de eigen medewerkers als de
samenleving", aldus Luc De Schrijver, General Manager Belux van GLS. De
Volunteering Days vormen een nieuwe pijler onder het bedrijfsinitiatief ThinkSocial.
GLS maakt kansarme kinderen en volwassenen al geruime tijd blij met tickets voor
matchen van de Rode Duivels. Daarnaast ondersteunt de pakketdienst regelmatig
uiteenlopende organisaties en projecten zoals de g-teams van de KBVB of Télédon
door het aanbieden van gratis vervoersdiensten. Luc De Schrijver: "Met deze
Volunteering Days willen wij ook een directe bijdrage leveren aan de gemeenten of
regio's waar onze vestigingen zich bevinden."
Een schone zaak
De eerste Volunteering Day heeft inmiddels al plaatsgevonden: eind juni heeft een
team van circa 40 medewerkers van verschillende afdelingen van het depot in Deinze
samen met transportpartners en hun chauffeurs geholpen bij een 'Rolstoel Wash'.
Meer dan 170 rolstoelen van het dienstverleningscentrum Heilig Hart in Deinze voor
mensen met verstandelijke beperkingen kregen een 'grote beurt'. De bewoners van
de instelling die in de buurt van het GLS-depot ligt, waren zichtbaar enthousiast over
het resultaat. Als afsluiting trakteerde GLS alle vrijwilligers op een gezellige BBQ op
het depot.

Meer informatie over de maatschappelijke betrokkenheid van GLS is ook te vinden in
het duurzaamheidsverslag: gls-group.eu/BE/vl/gls-groep/think-green-initiatief

GLS in België en Europa
GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van General Logistics
Systems B.V., Amsterdam (GLS). GLS verzorgt betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten
voor 270.000 klanten en daarnaast express- en logistiekdiensten. “Nummer 1 in de Europese
pakketlogistiek als het om kwaliteit gaat”, dat is het motto van GLS. Bovendien hecht GLS
belang aan duurzaamheid. De groep is met eigen bedrijven en partners aanwezig in 41
Europese landen en 7 Amerikaanse staten en is via contractuele allianties verbonden met de
hele wereld. GLS beschikt over 70 centrale en regionale overslagplaatsen en meer dan 1.000
depots. Het GLS netwerk voor wegvervoer maakt de groep tot een van de meest
vooraanstaande pakketdienstverleners van Europa. Dagelijks worden circa 17.000
medewerkers en circa 26.000 voertuigen ingezet. In 2016/17 vervoerde GLS 508 miljoen
pakketten en behaalde de groep een omzet van 2,5 miljard euro.
Voor meer informatie: gls-group.eu
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