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De 3 fundamenten  
van onze HRfilosofie

Befimmo is eerst en vooral een stabiel team dat zich enorm betrokken voelt. 
De waarden van de Vennootschap  Professionalisme, Engagement, 

Teamgeest en Menselijkheid  worden elke dag toegepast en echt beleefd. 
Ze staan ook centraal in elk van de drie fundamenten van de HRfilosofie 

van Befimmo.

TALENTEN
Door te blijven investeren in de voortdu-
rende ontwikkeling van het team, zowel 
individueel als collectief, biedt Befimmo 
zichzelf het voorrecht van een stabiel, 
uiterst gemotiveerd en deskundig team, 
dat zich sterk bewust is van de toekom-
stige uitdagingen, niet alleen wat de 
evolutie in zijn vakgebied, maar ook wat 
de relationele aspecten betreft. 
In een wereld die sneller en sneller ver-
andert, is het ook 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 gediversifieerd team 
zal kunnen beantwoorden aan de evo-
luerende en gevarieerde vraag van de 
werkwereld van de toekomst? 

WELZIJN
Welzijn is een centrale pijler van de 
werkwereld van morgen.  
Fysiek welzijn, in een aangename, 
ergonomische, goed uitgeruste en 
veilige omgeving.  
Psychosociaal welzijn, met een 
flexibiliteitsniveau dat het iedereen 
mogelijk maakt om het eigen even-
wicht te vinden. 
Als Befimmo de lat nog hoger wil 
leggen dan deze basisprincipes en in 
haar gebouwen aangename en inspi-
rerende omgevingen wil inrichten, 
is het dan niet meer dan logisch dat 
ze dit op de eerste plaats voor haar 
eigen team doet? 

GEMEENSCHAP
De notie gemeenschap of community 
is tweeledig bij Befimmo.  
In de eerste plaats in het stimuleren 
van wat de leden van het team dage-
lijks delen en het aantrekken van de 
banden die hen met elkaar en met 
Befimmo verbinden. 
In de tweede plaats, in de impact 
die Befimmo en haar team willen 
hebben op de wereld rondom, op de 
gemeenschap in de ruimste zin, als 
verantwoordelijke maatschappelijke 
actor.   

3 HR 
FUNDAMENTEN
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Talenten
HET TEAM ONTWIKKELEN, INDIVIDUEEL  
EN COLLECTIEF 
  Een sterke klemtoon 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 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
  Mogelijkheden voor interne mobiliteit en talentbeheer, die 
garant staan voor een beperkte ‘turnover’ en voor een 
voorbeeldige motivatiegraad binnen het team. 
  Naast een doorlopende dialoog, een jaarlijkse beoordeling 
van het hele team, waarin de dialoog met en de ontwikke-
ling van de medewerkers centraal staan. 

DE JUISTE MENSEN IDENTIFICEREN, 
AANTREKKEN EN HOUDEN
  Een aanwervingsbeleid dat evenveel gestoeld is op het delen 
van de waarden als op de  ’soft skills’ en op de technische 
competenties. 
  Een afgestemd, open en gediversifieerd loonbeleid dat 
buiten de vergoedingselementen ook een geheel van extra-
legale voordelen omvat zoals een volledig pensioenstelsel, 
een brede dekking in gezondheidszorg, flexibele mobiliteit 
en bovendien een aantal collectieve voordelen in verband 
met welzijn.    

DIVERSITEIT AANMOEDIGEN 
  Een gendergelijkheid bij Befimmo en in haar Directie comité 
(50-50%).
  Uitdrukkelijk verzet tegen elke vorm van discriminatie, een 
aanwervingsbeleid dat openstaat voor diversiteit, geen enkel 
selectiecriterium dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband 
houdt met enige overweging inzake geslacht, leeftijd, 
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.  

  

TEAM BUILDING BEFIMMO

FOCUS OP 2018
  Eerste individuele vergoedingsbalans voor 
iedereen, die elk teamlid een globale en trans-
parante kijk geeft op de verschillende elemen-
ten van het eigen loonpakket.  
  Invoering van een eerste plan voor de toe-
kenning van resultaatgebonden eenmalige 
voordelen, op basis van de Collectieve Arbeids-
overeenkomst nr. 90, met milieugebonden 
doelstellingen. 
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1. Met uitsluiting van het Directiecomité en de consultants.
2. De oefening werd uitgevoerd op de managerspopulatie, de enige met een goed niveau van vergelijkbaarheid op het vlak van verantwoordelijkheidsniveau.

86 medewerkers1 8

3 vertrekken

40 jaar

-1,03 %

4 gevallen 43 uren

5,9 jaar 100 %

94 % 94 %97 %

50/50

allemaal met een bedien
denstatuut of een contract 
van onbepaalde duur 

van wie 3 mannen en 5 vrouwen, 
gemiddelde leeftijd van 33 jaar 
(new hire rate EPRA: 9,30%)

van wie 2 mannen en 1 vrouw, waaronder een 
pensioen, een persoon die ontslag nam en een 
persoon die ontslag kreeg, gemiddelde leeftijd 
van 44 jaar (turnover rate EPRA: 3,49%)

gemiddelde leeftijd

wage gap voor  
de managers2

van interne 
mobiliteit in 
2018

opleiding per  
persoon voor  
een gemiddeld budget van  
1.575 €/jaar (IT & talen inbegrepen)

gemiddelde anciënniteit medewerkers 
jaarlijks  
beoordeeld 

gemotiveerde personen van het team denkt dat afkomst, 
geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging 
en seksuele voorkeur geen impact 
hebben op de wijze waarop ze bij 
Befimmo worden gewaardeerd 

die Befimmo als werkgever  
zou aanbevelen aan  
een kennis

mix

nieuwe  
medewerkers
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 Mannen       Vrouwen

 Raad van Bestuur       Directiecomité        Management       Andere medewerkers 

UITSPLITSING (%)AANKOMSTEN/VERTREKKEN (UNITS)
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 Raad van Bestuur (gemiddelde leeftijd: 58,7 jaar)     Directiecomité (gemiddelde leeftijd: 52 jaar)     
 Management (gemiddelde leeftijd: 41 jaar)     Andere medewerkers (gemiddelde leeftijd: 40 jaar)

Manager

 People  57%
 Profit  35%
 Planet  11%

 People  37%
 Profit  55%
 Planet  8%

Bediende

VERDELING VAN DE OPLEIDINGSUREN BUITEN TALEN EN ITBUREAUTICA 
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TEAM BUILDING BEFIMMO
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Welzijn
EEN AANGENAAM KADER INRICHTEN  
  Een thematiek die alomtegenwoordig is bij Befimmo.
  Ergonomische en goed uitgeruste kantoren en een individu-
eel antwoord op de behoeften van ons team op dat vlak. 
  Een transversale werkgroep (zie hierna), die nadenkt over 
projecten om ‘als incubator’ te testen in onze eigen kanto-
ren. 
  Bijzondere aandacht voor de gezelligheid in de kantoren 
en ontmoetingen bevorderen rond eenvoudige en gezonde 
genoegens.  
  Een beleid van flexibiliteit in ruimte en tijd, zodat iedereen 
het eigen evenwicht kan vinden. 
  Het netwerk van de Befimmo-gebouwen om de behoeften 
aan gerichte of tijdelijke werkruimte voor het team in te 
vullen. 

TEAM BUILDING BEFIMMO

WAKEN OVER DE GEZONDHEID  
EN DE VEILIGHEID VAN HET TEAM 
  Een focus op de veiligheid op kantoor en in onze gebou-
wen, onder meer via tal van opleidingen rond deze thema’s. 
  Een “Employee Assistance Programme” voor iedereen (psy-
chosociale, juridische begeleiding, burn-outpreventie). 
  Gunstige voorwaarden voor flexibele en gevarieerde sport- 
abonnementen (Gymlib).
  Een portefeuille van extralegale voordelen bij tegenslagen 
(ziekteverzekeringen + arbeidsongeschiktheid). 
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79 % 0 klacht

94 %

18 %

100 %

100 uren

19 %

4 EHBOers 

1  

5 

2,55 %

0,00 %

0,11 %

van het team bevestigt goed  
te slagen in het evenwicht  
tussen privé en werk

op het vlak van  
de tewerkstelling

van het team vindt dat 
Befimmo zich bekommert  
om zijn welzijn  

van het team deed 
een beroep op het 
Employee Assistant 
Programme tijdens 
zijn eerste jaar van 
bestaan

van het team 
voelt zich veilig 
op kantoor 

opleiding in verband met veilig
heid in 2018 (bv.: opleidingen 
eersteinterventieteamleden, 
veiligheid op bouwplaatsen, 
BA4, EHBO, …)

deeltijdse medewerkers op 31 december 
(contractueel, tijdskrediet en deeltijds 
ouderschapsverlof), van wie 2 mannen en  
14 vrouwen, met dezelfde extralegale 
voordelen + 4 personen die een maand 
ouderschapsverlof opnamen tegen 100% in  
de loop van het jaar 

die jaarlijks bijscholing 
krijgen van Befimmo

van niveau 1 en  
een jaarlijkse  
risicostudie   

waarvan 3 op weg naar 
het werk, en geen enkele 
beroepsziekte 

absenteïsmegraad op ‘korte 
termijn’ (vergeleken met 
een gemiddelde graad 
van 2,78% in België) (EPRA 
absenteïsmegraad: 3,61%)

Injury rate (EPRA)

Lost day rate (EPRA)  

Deeltijds man  2%
Deeltijds vrouw 16%

Voltijds man  48%
Voltijds vrouw 34%

preventie
adviseur

arbeids 
ongevallen  
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Gemeenschap

EEN DOORLOPENDE DIALOOG  
IN STAND HOUDEN
  Bijzondere aandacht voor de interne communicatie, via ver-
schillende kanalen (geregelde voorstelling van de realisaties 
aan het hele team, intranet, infoscherm, enz.). 
  Een tevredenheidsenquête bij het team om de twee jaar. 
  Een proces van een verbazingsverslag sinds 2017 om een 
zicht te hebben op de eerste vaststellingen van nieuwe 
medewerkers. 

DE BANDEN AANTREKKEN EN  
SAMEN MOOIE DINGEN BELEVEN 
  Een Comité B+, dat al 8 jaar actief is, opgericht en aange-
stuurd door leden van het team, met ondersteuning van het 
management.
  Een uitgesproken cultuur van gedeeld succes dat zoals het 
hoort met het hele team wordt gevierd. 
  Geregelde evenementen in team, gewoon om het leuk te 
hebben samen. 

TEAM BUILDING BEFIMMO

INNOVEREN EN HET TEAM BETREKKEN  
BIJ DE INNOVATIEPROJECTEN –  
CREATIVITEIT STIMULEREN 
  Transversale werkgroepen, die zichzelf in collectieve 
intelligentie beheren, die openstaan voor iedereen en zich 
toeleggen op de thema’s van 6 strategische krachtlijnen van 
Befimmo.
  Geregeld de creativiteit van het team aanspreken. 

SOCIALE ACTIES VOEREN  
  Een belangrijke functie van het Comité B+ die sociaal 
gericht is, met het geven van bloed, een partnerschap met 
het Rode Kruis van Oudergem, de inzameling van levens-
middelen en kleding. 
  Een sportieve en interactieve challenge in september, waarin 
het hele team kon lopen, stappen of fietsen voor een vereni-
ging die het team zelf koos (Camp de Partage) en deelname 
aan de 20 km van Brussel, onder de vlag van een orga-
nisatie, die telkens voor twee opeenvolgende jaren wordt 
gekozen (de vzw Équité in 2019).
  Actief lidmaatschap aan de vereniging Be-Face (referentie), 
met peterschap, inzamelingen en deelname aan workshops. 
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86 % 

86 %

100 %
van het team vindt dat Befimmo 
voldoende intern communiceert 

bevestigt de 
mogelijkheid te  
hebben om suggesties 
te doen bij Befimmo

van het team is trots om  
voor Befimmo te werken 

van het team ingeschreven  
voor de transversale werkgroepen, 
en gecoacht in collectieve 
intelligentie

Be.Face is een netwerk van bedrijven die hun 
middelen bundellen, om de sociale en professi-
onele betrokkenheid van kwetsbare groepen te 
bevorderen, met concrete acties in de buurt, in 
partnerschap met de terreinactoren. 
 3de jaar lidmaatschap van Befimmo
  3 ‘peters’ of ‘mentoren’ van studenten of volwas-
senen die het moeilijk hebben op de arbeids-
markt, onder ons management
  Een Sinterklaasactie voor kansarme kinderen, in 
partnership met het OCMW van Oudergem 

B+ is een comité dat werd opgericht door en voor 
het team.  
In cijfers: 
 8 jaar bestaan
 8 organiserende leden elk jaar
 6 evenementen in 2018
  3 inzamelingen in 2018 (kleding, levensmiddelen 
en Veertiendaagse van het Rode Kruis)
 2 bloedinzamelingen in 2018

2/3

Wat onze medewerkers zeggen1…

De mogelijkheden om bij  
te dragen tot de samenleving

De  
bedrijfscultuur

De werksfeer 

Het management

Uw job

Familiaal 

Challenging

Toegankelijk 

Professioneel 

Team Spirit

Luisterbereid 

Leerrijk

Vriendschappelijk Meervoudig Dagelijks  

1. De meest voorkomende antwoorden die gegeven werden bij vermelding van deze termen. 
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Milieuimpact van het team 
ELEKTRICITEITSVERBRUIK  
(MWH EN KWH/PP1)
Tijdens inrichtingswerken aan de ‘corporate’ oppervlaktes, in 
het kader van het SWOW-project dat in 2016 werd uitge-
voerd, ging bijzondere aandacht naar de nieuwe installaties, 
om het elektriciteitsverbruik zo laag mogelijk te houden en 
de positieve effecten van de goede milieuwerkwijzen die 
Befimmo invoerde, in stand te houden. 

In 2017 en 2018 monitorde Befimmo het privatief elektrici-
teitsverbruik van haar nieuwe oppervlaktes om zeker te stellen 
dat bepaalde nieuwe maatregelen (ledverlichting, uitbe-
steding van een deel van de IT-infrastructuur, enz.) efficiënt 
waren. De resultaten in de tabel hierna tonen aan dat ze 
inderdaad doeltreffend zijn. Het elektriciteitsverbruik nam 
in 2018 met 45% af (106,1 MWh) ten opzichte van 2015 
(192,3 MWh) en is nu stabiel. 

GASVERBRUIK (MWH EN KWH/PP1)
Het gasverbruik voor de verwarming van de oppervlaktes die 
het team inneemt, ligt in 2018 een stuk hoger (109,9 MWh) 
dan in 2017 (90,4 MWh). De stijging komt op 22%.

Deze variatie is onder meer te verklaren door een oneven-
wicht in de installaties en anderzijds ook door een specifieke 

vraag van bepaalde andere gebruikers van het gebouw om 
de temperatuur te verhogen in sommige lokalen. 

De implementatie van de nieuwe gegevensanalysesoftware 
afkomstig van de systemen voor de, in 2019 geplande, regu-
lering zal het zeer waarschijnlijk mogelijk maken deze situatie 
te verhelpen.

CO-UITSTOOT
De CO2e-uitstoot verbonden aan de eigen activiteiten van 
Befimmo “corporate”, dit wil zeggen aan de bureautica-acti-
viteiten van haar medewerkers, werden beoordeeld volgens 
de methodologie van de koolstofbalans2. De operationele 
perimeter dekt de verplaatsingen met een bedrijfswagen, de 
professionele verplaatsingen met het vliegtuig of de trein, 
het papiergebruik, de afvalproductie en ook het gebruik van 
het gebouw (verwarming en elektriciteit), de zetel van de 
onderneming. 

Sinds enkele jaren sensibiliseert Befimmo haar team voor 
een goed beheer van het (corporate) afval, met een aantal 
concrete acties, met inbegrip van de vermindering van het 
papierverbruik per medewerker. Dit gemiddeld papierverbruik 
bedroeg 53 kg/medewerker in 2013 en daalde tot 31 kg/
medewerker in 2018. Dat is een vermindering met 41% in 
2018 ten opzichte van 20133.

GOEMARE 
Brussel gedecentraliserd
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CO2EUITSTOOT VERBONDEN AAN DE EIGEN ACTIVITEITEN VAN BEFIMMO (TON CO2E, KG CO2E/M² EN TON CO2E/PP)

EENHEDEN 2016 2017 2018

“Corporate” oppervlakte Befimmo m²  2 150    1 668    1 668   V

# personen (PP) # 72 74 78 V

Totale uitstoot verbonden aan directe energie t CO2e 265 239 261 V

Waarvan totale uitstoot verwarming t CO2e 34 17 21 V

Uitstoot PP (verwarming) t CO2e 0,5 0,2 0,3 V

Uitstoot per m² (verwarming) kg CO2e/m² n.v.t.4 10,2 12,4 V

Waarvan uitstoot dieselwagens5 t CO2e 225 212 221 V

Waarvan uitstoot benzinewagens5 t CO2e 6 11 20 V

Totale uitstoot verbonden aan indirecte energie t CO2e 36 17 18 V

Waarvan totale uitstoot elektriciteit  
[oppervlakte Goemaere]

t CO2e 19 17 18 V

Waarvan totale uitstoot elektriciteit  
[oppervlakte werken Goemaere]

t CO2e 4,5 n.v.t.4 n.v.t.4 V

Waarvan totale uitstoot elektriciteit  
[oppervlakte Triomf]

t CO2e 13,3 n.v.t.4 n.v.t.4 V

Uitstoot PP t CO2e 0,5 0,2 0,2 V

Uitstoot per m² kg CO2e/m² n.v.t.4 10,3 10,9 V

Totale uitstoot verbonden aan reizen,  
papierverbruik en afval 

t CO2e 73 46 35 V

Vliegreizen korte afstand t CO2e 2,6 1,5 1,4 V

Vliegreizen lange afstand t CO2e 67,3 41,1 25,2 V

Hogesnelheidstrein t CO2e 0,3 0,8 0,8 V

Papierverbruik t CO2e 2,8 2,3 2,2 V

Waarvan uitstoot van niet-Befimmo wagens t CO2e 0,5 0,5 1,0 V

Waarvan uitstoot gelinkt aan afvalproductie t CO2e - - 4,46 V

1. PP : Per Persoon, of dus alle VTE’s (Voltijdse Equivalenten) en de leden van het Directiecomité. 
2. Methodologie uitgewerkt door het Frans agentschap voor milieu en energiebeheersing ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
3. De omzettingsfactor voor de berekening van de CO2e-uitstoot verbonden aan het papierverbruik is 0,919 kg CO2e /kg papier (bron:: Koolstofbalans V7.6).
4. De gegevens 2016 zijn niet beschikbaar omwille van het tijdelijke gebruik van het Triomf-gebouw tijdens de renovatiewerken in het Goemaere-gebouw.
5. De tabel van de uitstootfactoren betreffende de transportmiddelen is te vinden in de Methodologie in Bijlage VI van dit Verslag.
6. Voor de eerste keer in 2018 zijn de uitstoten gelinkt aan het afval van Befimmo corporate (die in het verleden niet berekend werd) ook inbegrepen in de totale uitstoten.  

MOBILITEIT CO2E-UITSTOOT VERBONDEN 
AAN HET VERVOER (TON CO2E)
Befimmo verminderde het gemiddeld globaal uitstootper-
centage per voertuig (CO2e/km) van haar wagenpark met 
6% in 2018, vergeleken met 2016. Deze vermindering is het 
gevolg van de toepassing van een geüpdatete car policy op 
de nieuwe of vervangen voertuigen.  

De CO2e-uitstoot verbonden aan de voertuigen gaat van 
231 ton in 2016 naar 241 ton in 2018, ondanks een daling 
van het aantal voertuigen van het wagenpark met bijna 14%. 
Deze stijging met 4% van de CO2e-uitstoot is onder meer te 
verklaren door een groter aantal voertuigen op benzine ten 
nadele van de dieselwagens. 

Na een aantal analyses besliste Befimmo in 2014 om een 
elektrische poolingwagen op te nemen in haar wagenpark 
voor verplaatsingen in de stad. Het team maakt geregeld 
gebruik van dit voertuig. 

In 2017 werd een Mobiliteitscel opgericht, die bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de afdelingen CSR, Milieu en HR. Deze 
heeft de opdracht om innovatieve projecten voor te stellen 
om de mobiliteit van het team anders in te vullen.  

Daar kwamen twee projecten uit voort: 

  B-Test: voorstel aan de teamleden die het wensen om op 
kosten van Befimmo zes maanden lang gelijk welk type 
alternatieve mobiliteit te testen (openbaar vervoer, deelwa-
gens, scooters, fietsen, enz.).

  B-Switch: voorstel aan de teamleden om hun parkeerplaats 
die Befimmo aanbiedt, te delen met een collega en in ruil te 
beschikken over een elektrische Ahooga-vouwfiets voor alle 
of een deel van hun woon-werkverplaatsingen. Zo kregen 
30 mensen een prachtige fiets ter beschikking. Een voorde-
lig project in elk opzicht! 

Befimmo blijft haar beleid van bewustmaking van het team 
verder voeren. 
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Dergelijke urban 
art”zorgt niet 
alleen voor kleur 
en dynamiek, maar 
geeft de gebruikers 
van de wijk ook 
een gevoel van 
samenhorigheid, van 
respect en welzijn.  
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the art of  
bringing 
light and life 
to the city

Befimmo heeft mij geselecteerd voor het ma-
ken van een muurschildering van 120 meter 
op de omheining van het Quatuor-project in 
de Brusselse Noordwijk. Dergelijke bouwwer-
ven gaan altijd met hinder gepaard. Befimmo 
wou dus een dialoog aanknopen met de be-
woners en andere gebruikers van de wijk. Het 
startidee was een “carte blanche” voor mijn 
kijk op de stad van de toekomst. Befimmo gaf 
mij alles wat ik nodig had om mijn werk uit 
te voeren ... en nog veel meer! Ik wou vooral 
kleur, gezichten en landschappen brengen in 
deze buurt die volop evolueert. Ik werd echt 
met open armen ontvangen. De positieve 
reacties overtroffen mijn verwachtingen en ze 
waren unaniem, zowel van de bewoners als 
van wie er werkte, van de pers, van scholen of 
toeristen die naar mijn werk kwamen kijken.

 ARNAUD KOOL / SCHILDER EN ILLUSTRATOR, ONTWERPER VAN DE QUATUOR MUURSCHILDERING 
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