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Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen
2020 was het jaar van de COVID-19 pandemie die zich wereld-
wijd heeft laten voelen, op alle niveaus. In deze uitzonderlijke 
tijden heeft Befimmo in de eerste plaats aandacht voor de 
gezondheid en veiligheid van haar teamleden:

1.  Change management en welzijn
– Regelmatige virtuele contacten

– Verhoogd gebruik van digitale communicatietools

– Tips, tricks, en protocollen voor thuiswerk (WFH) en
de balans tussen werk en privé (WLB)

– Virtuele sociale activiteiten

– Opleiding

– Bijkomende IT- en logistieke ondersteuning voor thuis-
werkers 

– Specifiek integratieproces voor nieuwe werknemers

2. Crisisteam
– Crisismanagement- en crisiscommunicatieteam voor een

dagelijkse/wekelijkse opvolging van de impact van de crisis
op onze activiteiten

Door de snelle evolutie van de werkwereld was het Befimmo-
team goed voorbereid op de flexibiliteit en aanpasbaarheid 
die tijdens de gezondheidscrisis werd gevraagd en had het 
al opleiding gekregen rond IT-oplossingen die perfect 
geschikt zijn voor thuiswerken.

Welzijn is van essentieel belang, dus heeft het crisisteam een 
online enquête gelanceerd om te begrijpen wat de behoeften, 
angsten en ervaringen zijn van onze werknemers. Op basis 
van die resultaten heeft het team dan alles in het werk gesteld 
om voor iedereen de optimale thuiswerkomstandigheden te 
creëren. Rechts een greep uit de gestelde vragen.

We blijven virtuele events organiseren om het team samen te 
houden en om gevoelens en ervaringen te delen. 

Het management kan ook het welzijn opvolgen via de Vox 
Collector, een tool die de teamleden elke dag een vraag stelt 
over een aantal thema’s. 

De pandemie heeft ons geleerd dat het Befimmo-team onder 
alle omstandigheden ongelooflijk veerkrachtig en flexibel is 
en dat het continu verbeteren en verder ontwikkelen van de 
interne teamwerking van cruciaal belang is voor goede resul-
taten en voor het welzijn van ons team.
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De drie fundamenten van onze HR-filosofie
BEFIMMO IS EEN STABIEL 
TEAM DAT ZICH ENORM 
BETROKKEN VOELT. DE WAARDEN 
VAN DE VENNOOTSCHAP 
– PROFESSIONALISME,
ENGAGEMENT, TEAMGEEST,
MENSELIJKHEID EN
VOORBEELDGEDRAG –
WORDEN ELKE DAG TOEGEPAST
EN STAAN CENTRAAL IN ELK
VAN DE DRIE FUNDAMENTEN
VAN ONZE HR-FILOSOFIE.

Talenten 
Door te investeren in de voortdurende ontwikkeling van de 
werknemers, zowel individueel als collectief, biedt Befimmo 
zichzelf het voorrecht van een stabiel, uiterst gemotiveerd en 
deskundig team, dat zich sterk bewust is van de toekomstige 
uitdagingen, in de evolutie van zijn zakelijke activiteiten en 
relaties. In een wereld die sneller en sneller verandert, is het 
noodzakelijk om de beste talenten te identificeren en aan te 
trekken, die de schouders kunnen zetten onder verandering 
en die vandaag al de competenties van morgen bezitten. 
Befimmo moedigt diversiteit aan, als bron van uitwisselingen 
en creativiteit. Wie beter dan een divers team zal kunnen 
beantwoorden aan de evoluerende eisen van de werkwereld 
van de toekomst?

Welzijn 
Welzijn is een centrale pijler van de werkwereld van morgen. 
Fysiek welzijn, in een aangename, ergonomische, goed uit-
geruste en veilige omgeving. Psychosociaal welzijn, met een 
flexibiliteitsniveau dat het iedereen mogelijk maakt om zijn 
eigen evenwicht te vinden. Befimmo wil verder gaan dan enkel 
deze basisprincipes toepassen en ook in haar gebouwen aan-
gename en inspirerende omgevingen creëren. Het is dus 
logisch om dit in de eerste plaats voor ons eigen team te doen. 

Community  
Bij Befimmo begrijpen we het begrip "community" op twee 
niveaus. In de eerste plaats het bevorderen van het dagelijkse 
contact tussen de leden van het team en het versterken van 
de banden die hen met elkaar en met Befimmo verbinden. In 
de tweede plaats de impact die Befimmo en haar team 
hebben op de wereld rondom als verantwoordelijke maat-
schappelijke actor. 56%

NIVEAU VAN 
DEELNAME AAN 
TRANSVERSALE 
WERKGROEPEN
DOELSTELLING: 
75% TEGEN 2030



Talenten 
Het team ontwikkelen, individueel 
en collectief   
– Een sterke klemtoon wordt gelegd op opleiding, zowel

vakgericht als gericht op de “soft skills” of de persoonlijke
ontwikkeling, alsook innovatie, veiligheid, IT, talen of milieu. 
Elke nieuwe medewerker wordt opgeleid in Befimmo’s
beleid inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

– Mogelijkheid voor interne "mobiliteit" en talentmanage-
ment zorgen voor een beperkte "turnover" van medewer-
kers en voor een hoge motivatiegraad bij het team. 

– Naast een voortdurende dialoog, vindt een jaarlijkse eva-
luatie plaats van het gehele team waarin de communicatie 
met en de ontwikkeling van de medewerkers centraal staan.

De juiste mensen identificeren, 
aantrekken en houden  
– Een aanwervingsbeleid dat gebaseerd is op gedeelde waar-

den waarden als op de “soft skills” en technische compe-
tenties.

– Een afgestemd, open en gediversifieerd loonbeleid dat
naast de verloning ook een geheel van extralegale voorde-
len omvat, zoals een volledig pensioenstelsel, een ruime
dekking van de gezondheidszorg, flexibele mobiliteit en
bovendien een aantal collectieve voordelen in verband met 
welzijn.

– Befimmo staat altijd open voor een gesprek met teamleden
die hun werkuren of -schema willen aanpassen.

Diversiteit en inclusie 
aanmoedigen
– Befimmo scoort zeer goed qua gendergelijkheid in haar

team (54%-46% M/W) en in haar Uitvoerend Comité (50-50% 
M/W).

– Ons aanwervingsbeleid staat open voor diversiteit, en bevat 
geen selectiecriteria dat rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met enige overweging inzake geslacht, leef-
tijd, afkomst, overtuiging of seksuele geaardheid.

– Gelijke behandeling van vrouwen en mannen, gewaarborgd 
door het loonbeleid, dat enkel gegrond is op gendervrije
criteria, zoals interne coherentie en sectorale benchmarks.

– Het innovatieproces van de Vennootschap omvat regelma-
tige transversale werkgroepen die zelfsturend zijn via col-
lectieve intelligentie, die open staan voor iedereen en
betrekking hebben op bedrijfsthema’s, innovatie en digitale 
thema’s zoals het LynX-project.

– We doen regelmatig een beroep op de creativiteit van het
team.

– We grijpen rechtstreeks naar de fundamentele waarden van
Befimmo.

– We verzetten ons uitdrukkelijk tegen elke vorm van discri-
minatie, aan de hand van een ethische gedragscode die
aantoont dat Befimmo een transparante dialoog en niet-dis-
criminatie nastreeft.

Diversiteit 
de zichtbare en niet-zichtbare kenmerken 
van elk individu.

Inclusie 
de verschillende kenmerken van iedereen 
combineren om een gemeenschappelijk 
doel te bereiken.

Voordelen op het vlak van 
woon-werkverkeer   
In 2019 heeft de HR-afdeling “mobility@BEFIMMO” pakketten 
ontworpen waardoor onze werknemers de beste oplossing voor 
hun woon-werkverkeer kunnen kiezen naargelang hun behoeften. 
Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun bedrijfswagen inruilen voor een 
jaarabonnement openbaar vervoer, een opvouwbare elektrische 
fiets, en tal van andere voordelen, met in het bijzonder toegang 
tot een reeks alternatieve mobiliteitsoplossingen dat kan worden 
verkregen via een cafetariaplan (“mychoice@BEFIMMO”). 

In het kader van het B-Switch-project heeft Befimmo een aantal 
ultralichte elektrische vouwfietsen aangeschaft. Teamleden krijgen 
een fiets als ze ermee akkoord gaan een autoparkeerplaats te 
delen met een collega. Van 2017 tot nu staat de teller op 40 
teamleden die hebben deelgenomen aan dit project. 

Befimmo voert ook een beleid van bewustmaking; in dat verband 
zien we steeds meer teamleden opteren voor alternatieve 
brandstoffen voor hun voertuigen.  

–  DERDE JAARLIJKSE 
REMUNERATIEVERSLAG VOOR ELK 
TEAMLID, DAT EEN GLOBALE EN 
TRANSPARANTE KIJK BIEDT OP DE 
VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN HUN
EIGEN LOONPAKKET. 

–  EERSTE EDITIE VAN HET “MYCHOICE@
BEFIMMO” CAFETARIAPLAN.

5%
VAN HET TEAM KOOS 
VOOR “CASH VOOR CAR” 
TERWIJL DIT OP NATIONAAL 
VLAK 0,5% BEDRAAGT

Hoogtepunten van 2020  



94 medewerkers1

MET EEN BEDIENDENSTATUUT EN EEN 
CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR

54% mannen
46% vrouwen
GENDERDIVERSITEIT 

9,3 uren
OPLEIDING PER PERSOON 
VOOR EEN GEMIDDELD BUDGET 
VAN € 722,36/JAAR (IT & TALEN 
INBEGREPEN)

15  nieuwe
medewerkers 

– 9 MANNEN EN 6 VROUWEN
– GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN 36 JAAR
– NEW HIRE RATE EPRA: 15,96%

7  vertrekken
–  4 MANNEN EN 3 VROUWEN
–  ÉÉN PENSIOEN, VIER

ONTSLAGNEMINGEN EN TWEE
ONTSLAGEN

–  GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN 41 JAAR
– EPRA TURNOVER RATE: 7,45%

6,02  jaar
GEMIDDELDE ANCIËNNITEIT

100%
JAARLIJKS GEËVALUEERDE 
MEDEWERKERS

-12,23%
WAGE GAP VOOR DE MANAGERS2

2 gevallen
VAN INTERNE MOBILITEIT

41 jaar
GEMIDDELDE LEEFTIJD

  Triomphe - Brussel gedecentraliseerd  

SINDS 2016 IS BEFIMMO ACTIEF VOORVECHTER 
VAN DE TIEN PRINCIPES VAN DE UN GLOBAL 
COMPACT, WAARONDER HET RESPECTEREN VAN DE 
MENSENRECHTEN, INTERNATIONALE ARBEIDSNORMEN, 
MILIEUBESCHERMING EN DE STRIJD TEGEN CORRUPTIE. 
DE VENNOOTSCHAP HEEFT ZICH ERTOE VERBONDEN OM 
DEZE BEGINSELEN NA TE LEVEN IN HAAR STRATEGIE, 
CULTUUR EN DAGDAGELIJKSE ACTIVITEITEN, EN OM ZE 
TE PROMOTEN BINNEN HAAR INVLOEDSSFEER.

1. Met uitsluiting van het Uitvoerend Comité en de consultants.
2. De oefening werd uitgevoerd op de managerspopulatie, de enige met een goed niveau van vergelijkbaarheid op het vlak van verantwoordelijkheidsniveau.
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1. De meest voorkomende antwoorden die gegeven werden bij vermelding van deze termen.

VertrekkenAankomsten
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Wat onze  
medewerkers zeggen 1…

DE BEDRIJFSCULTUUR
– OPEN/MENSGERICHT
– EVOLUTIEF / INNOVATIEF

HET MANAGEMENT
– MENSELIJK/EERLIJK/GEORGANISEERD
– BETROKKEN

DE WERKSFEER
– POSITIEF/AANGENAAM

UW JOB
– SPANNEND
– GEVARIEERD

DE MOGELIJKHEDEN OM BIJ TE 
DRAGEN TOT DE SAMENLEVING
– HOOG/IN ONTWIKKELING
– TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
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Welzijn
Een aangename omgeving creëren 
– Een thematiek die alomtegenwoordig is bij Befimmo.

– Wij creëren ergonomische en goed uitgeruste kantoren die 
een antwoord bieden op de behoeften van elk van onze
teamleden.

– Transversale werkgroepen die nadenken over projecten en
in een "incubatoraanpak" in onze eigen kantoren worden
getest.

– We besteden bijzondere aandacht aan sociale contacten
op kantoor en aan het bevorderen van ontmoetingsmoge-
lijkheden rond eenvoudige en plezierige dingen.

– Een beleid van flexibiliteit in ruimte en tijd, zodat iedereen 
zijn/haar eigen evenwicht kan vinden. Onze teamleden
hebben ook de kans om te werken in een Silversquare
coworkingruimte. We maken gebruik van het netwerk van 
Befimmo-gebouwen om tegemoet te komen aan de occa-
sionele of tijdelijke behoeften van het team aan  werkplekken.

– Befimmo is momenteel een kader voor thuiswerk aan het
analyseren.

– Implementatie van een brede waaier aan diensten om het
leven van de teamleden te vergemakkelijken.

Waken over de gezondheid en de 
veiligheid van het team 
– Een focus op veiligheid, op kantoor en in onze gebouwen,

onder meer via tal van opleidingen rond deze thema’s.

– Een "Employee Assistance Programme" is beschikbaar voor 
iedereen (psychosociale en juridische begeleiding, burn- 
outpreventie). Er wordt regelmatig gecommuniceerd over 
dit programma.

– Gunstige voorwaarden voor flexibele en gevarieerde spor-
tabonnementen (Gymlib) voor het hele team.

– Een portefeuille van extralegale voordelen is beschikbaar
bij zware tegenslagen (ziekteverzekering + arbeidsonge-
schiktheid).

0 klachten
OP HET VLAK VAN DE TEWERKSTELLING

16%
DEELTIJDSE MEDEWERKERS  
–  CONTRACTUEEL, DEELTIJDS

TIJDSKREDIET EN DEELTIJDS
OUDERSCHAPSVERLOF

–  VAN WIE 4 MANNEN EN
11 VROUWEN

–  MET DEZELFDE EXTRALEGALE
VOORDELEN25,5 uren

OPLEIDING IN VERBAND MET 
VEILIGHEID (BV.: OPLEIDINGEN 
EERSTE HULPVERLENING, VEILIGHEID 
OP DE WERF, BA4, EHBO, ENZ.)

4  EHBO'ers
HEBBEN EEN JAARLIJKSE 
BIJSCHOLING GEKREGEN

1 preventieadviseur
VAN NIVEAU 1 EN ÉÉN 
JAARLIJKSE RISICOSTUDIE

0,0% 
LOST DAY RATE (EPRA)

2 ongevallen
ARBEIDSONGEVALLEN

0,0%
INJURY RATE (EPRA)

e.Motion
Befimmo verhuist in 2021 naar het Central Gate 
gebouw, vlakbij het Centraal Station. 

Deze nieuwe kantoren symboliseren voor de volle 
100 procent de visie die Befimmo dagelijks vertegenwoordigt 
tegenover haar klanten. Deze verandering zal ons ook 
dichter bij Silversquare brengen en stelt ons dus in staat om 
de ervaring van ons hybride model dagelijks te beleven.

Dit verhuisproject is een uitgelezen kans om te werken 
aan een echt collectief en collaboratief project, 
gebaseerd op cocreatie en samenwerking tussen de 
verschillende departementen. Om dit te bereiken, zijn 
8 werkgroepen opgericht. De teamleden mochten zich 
inschrijven voor een groep naar keuze. Deze groepen 
dagen het project uit, en dienen als "plaats" voor 
constructieve reflectie en vragen rond het project. Ze 
brengen eveneens concrete voorstellen. Zij dienen als 
een soort ThinkTank die innoverende ideeën brengen.

1,4%
ABSENTEÏSMEGRAAD OP 
“KORTE TERMIJN”  
–  VERGELEKEN MET EEN GEMIDDELDE

GRAAD VAN 2,7% IN BELGIË
–  EPRA ABSENTEÏSMEGRAAD: 5,0%

 Voltijds mannen
 Voltijds vrouwen
 Deeltijds mannen
 Deeltijds vrouwen



Community
Een doorlopende dialoog in stand 
houden  
– Bijzondere aandacht voor de interne communicatie, via

intranet, een infoscherm, verschillende informele kanalen
zoals Yammer, en regelmatige presentaties van de realisaties
aan het hele team.

– We organiseren om de twee jaar een tevredenheidsenquête 
onder de teamleden. 

– Een “fresh eyes” proces dat in 2017 werd geïntroduceerd
om een zicht te hebben op de eerste indrukken van nieuwe 
medewerkers.

De banden versterken en samen 
mooie dingen beleven  
– Het Comité B+, opgericht en aangestuurd door leden van

het team, met ondersteuning van het management, orga-
niseert activiteiten zoals sportieve uitdagingen, fotocom-
petities, mindfulness-sessies, quizzen en virtuele
kooklessen.

– Een uitgesproken cultuur van gedeeld succes dat met het
hele team wordt gevierd.

– We organiseren regelmatig teamevenementen, gewoon om
het leuk te hebben samen. 

Sociale acties voeren 
– Naast de feestelijke activiteiten voor het team, heeft het

Comité B+ twee kledinginzamelacties en een voedselinza-
melactie georganiseerd voor het Rode Kruis van Oudergem
waardoor het team 112 Xmas Boxes heeft kunnen samen-
stellen om uit te delen aan de daklozen.

– In mei heeft het hele team gelopen, gestapt of gefietst voor
het Rode Kruis van Oudergem. Dit jaar konden de teamle-
den naast het lopen en fietsen ook kiezen voor een geldin-
zamelactie.

– Befimmo bleef actief lid van de vereniging Be.Face met
mentorschap en de deelname aan workshops.

– Befimmo heeft via de schenking van 29 smartphones deel-
genomen aan de “Connected Smiles” solidariteitsactie.
Herstelde smartphones en tablets worden verdeeld onder 
hulpbehoevenden die worden begeleid om die apparaten 
te gebruiken.

Initiatieven en partnerschappen   

B+ is een comité dat werd opgericht door en voor het team. 
Dit comité organiseert sportieve, culturele, feestelijke, familie- 
en liefdadigheidsactiviteiten. De cijfers voor 2020 zijn: 

– 10 jaar bestaan

– 13 organiserende leden

– verschillende evenementen en cursussen, waarvan de meeste
virtueel plaatsvonden 

– drie inzamelingen (twee kleding, één voedingsmiddelen)

– twee bloedinzamelingen 

Be.Face is een netwerk van bedrijven die hun middelen bundelen 
om de sociale en professionele betrokkenheid van kwetsbare 
groepen te bevorderen, via concrete acties in de buurt, en 
partnerschappen met lokale actoren.

2020 was voor Befimmo het vijfde jaar van lidmaatschap. Sinds de 
start van ons lidmaatschap, fungeerden vier mensen uit ons team 
als mentor voor studenten of volwassenen die het moeilijk hebben 
op de arbeidsmarkt.

  Silversquare Zaventem - Brussel rand  
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