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DIALOOG 
- De verwachtingen van onze betrokken partijen begrijpen om te kunnen handelen en/of ons aanbod te kunnen verbeteren - 

 
 
 

BESCHRIJVING 
 

De doelstelling van Befimmo is 
een voortdurende verbetering 
van de geregelde dialoog met 
al haar betrokken partijen, met 
het dynamiseren van de 
communicatie- tools door ze 
aan elke betrokken partij aan te 
passen en de voorrang aan 
menselijke ontmoetingen. Het 
gaat dus om het openen van 
de dialoog om te kunnen 
innoveren. 

DOELSTELLING Befimmo brengt tal van actoren samen in de verschillende stadia van de 
levenscyclus van een gebouw (zie illustratie hiernaast).  

Door de doorlopende en proactieve dialoog met die betrokken partijen kan 
ze blijven beantwoorden aan hun verwachtingen en aan de verwachtingen 
van een maatschappij die voortdurend verandert. Naast de 
informatiekanalen wordt ook ingezet op rechtstreekse face-to-face 
contacten, omdat deze de menselijke banden versterken en kwalitatieve 
uitwisselingen mogelijk maken, de cijfers en enquêtes voorbij.  

Dialogeren en luisteren zijn voor Befimmo de beste middelen om vooruit te 
gaan in een positieve maatschappelijke richting. Deze aanpak wordt 
grensoverschrijdend gehanteerd, om de verschillende strategische assen te 
vernieuwen, namelijk de integratie in de stad, de evolutie van de werkwereld, 
de mobiliteit en de voorbeeldrol.   

Dialoog is een grondslag van de hele MVO-aanpak van Befimmo om te 
garanderen dat deze juist en relevant is. 

 

 

BETROKKEN PARTIJEN VERWACHTINGEN BETROKKEN PARTIJEN COMMUNICATIEMIDDELEN 
Financiële gemeenschap 
(investeerders analisten en 
aandeelhouders) 

 Financiële en strategische ransparantie 
 In lijn met de corporate governance principes 
 Ethiek 
 Zakelijke duurzaamheid 
 Financiële prestatie 

 Brief aan de aandeelhouders 
 Algemene vergaderingen 
 Persberichten en financiële verslagen 
 Roadshows, beurzen en investor days 
 Informatie op de website en op social media (LinkedIn) 

Overheidsautoriteiten   Opvolging van de wetgeving 
 Goede relatie en open dialoog met de 

verschillende instanties 

 Transparant en geregeld contact tijdens de projecten 

Verenigingen en multi-
stakeholderforums 

 Bewustwording van de challenges 
 Informatiedeling, samenwerking 

 Betrokkenheid in verschillende projecten 
 Vergaderingen, workshops, seminaries 

Huurders en gebruikers  Comfort, welzijn 
 Innovatieve oplossingen 
 Goede relatie met de Property Manager 
 Alternatief mobiliteitsaanbod 

 Klachtenportaal, contactdienst 
 Stipte tevredenheidsenquêtes 
 Toegewijd extranet per huurder 
 Newsletters 

Leveranciers en 
onderaannemers 

 Eerlijke arbeidspraktijken 
 Veiligheid en welzijn 
 Goede relatie met de beheerder 
 Compliance 

 Charter voor verantwoordelijke aankopen 
 Ontmoetingen 
 Geregelde communicatie 
 Werfbezoeken 

Lokale gemeenschappen, 
buurtbewoners 

 Transparante communicatie over de bouw- en 
renovatieprojecten 

 Evenementen en informatiesessies voor de 
buurtbewoners en ze te betrekken 

 Geregelde communicatie 
 Opening van de nieuwe projecten op de stad 

Actoren van de bouw en 
certificeringsorganen  

 Duidelijke en terugkerendecommunicatie over 
de werf 

 Veiligheid op de werf 

 Werfvergaderingen 
 Geregelde communicatie 
 Lastenboek 

Academische sector  Partnerschap voor de ontwikkeling van bepaalde 
projecten 

 Partnerschap 
 Deelname in onderzoeken 

Teamleden  Goede arbeidsomstandigheden 
 Professionele ontwikkeling 
 Algemene en persoonlijke prestaties 
 Opleidingen 
 Comfort en welzijn 
 Motiverende compensatie 

 Permanente communicatie (via het Intranet, de 
innovatiemuren, de schermen, enz.) 

 Team events, Comité B+, transversale groepen 
 Jaarlijkse evaluatie en tevredenheidsenquêtes, Vox 

Collector 
 LynX-programma (wendbare methode, collectieve 

intelligentie, enz.) 
 Employee Assistance Program 
 Opleidingen (taallessen, mindfulness, enz.) 

Voornaamste betrokken partijen 
Befimmo zet haar proces van geregelde dialoog met alle interne en externe 
betrokken partijen verder. Ze blijft streven naar het evenwicht tussen al hun 
specifieke verwachtingen en de uitdagingen waarmee ze geregeld wordt 
geconfronteerd. 

Werkwereld Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Dialoog



1 1

12

Dialogue

 

 

BETROKKEN PARTIJEN VERWACHTINGEN BETROKKEN PARTIJEN COMMUNICATIEMIDDELEN 
Financiële gemeenschap 
(investeerders analisten en 
aandeelhouders) 

 Financiële en strategische ransparantie 
 In lijn met de corporate governance principes 
 Ethiek 
 Zakelijke duurzaamheid 
 Financiële prestatie 

 Brief aan de aandeelhouders 
 Algemene vergaderingen 
 Persberichten en financiële verslagen 
 Roadshows, beurzen en investor days 
 Informatie op de website en op social media (LinkedIn) 

Overheidsautoriteiten   Opvolging van de wetgeving 
 Goede relatie en open dialoog met de 

verschillende instanties 

 Transparant en geregeld contact tijdens de projecten 

Verenigingen en multi-
stakeholderforums 

 Bewustwording van de challenges 
 Informatiedeling, samenwerking 

 Betrokkenheid in verschillende projecten 
 Vergaderingen, workshops, seminaries 

Huurders en gebruikers  Comfort, welzijn 
 Innovatieve oplossingen 
 Goede relatie met de Property Manager 
 Alternatief mobiliteitsaanbod 

 Klachtenportaal, contactdienst 
 Stipte tevredenheidsenquêtes 
 Toegewijd extranet per huurder 
 Newsletters 

Leveranciers en 
onderaannemers 

 Eerlijke arbeidspraktijken 
 Veiligheid en welzijn 
 Goede relatie met de beheerder 
 Compliance 

 Charter voor verantwoordelijke aankopen 
 Ontmoetingen 
 Geregelde communicatie 
 Werfbezoeken 

Lokale gemeenschappen, 
buurtbewoners 

 Transparante communicatie over de bouw- en 
renovatieprojecten 

 Evenementen en informatiesessies voor de 
buurtbewoners en ze te betrekken 

 Geregelde communicatie 
 Opening van de nieuwe projecten op de stad 

Actoren van de bouw en 
certificeringsorganen  

 Duidelijke en terugkerendecommunicatie over 
de werf 

 Veiligheid op de werf 

 Werfvergaderingen 
 Geregelde communicatie 
 Lastenboek 

Academische sector  Partnerschap voor de ontwikkeling van bepaalde 
projecten 

 Partnerschap 
 Deelname in onderzoeken 

Teamleden  Goede arbeidsomstandigheden 
 Professionele ontwikkeling 
 Algemene en persoonlijke prestaties 
 Opleidingen 
 Comfort en welzijn 
 Motiverende compensatie 

 Permanente communicatie (via het Intranet, de 
innovatiemuren, de schermen, enz.) 

 Team events, Comité B+, transversale groepen 
 Jaarlijkse evaluatie en tevredenheidsenquêtes, Vox 

Collector 
 LynX-programma (wendbare methode, collectieve 

intelligentie, enz.) 
 Employee Assistance Program 
 Opleidingen (taallessen, mindfulness, enz.) 

Voornaamste betrokken partijen 
Befimmo zet haar proces van geregelde dialoog met alle interne en externe 
betrokken partijen verder. Ze blijft streven naar het evenwicht tussen al hun 
specifieke verwachtingen en de uitdagingen waarmee ze geregeld wordt 
geconfronteerd. 

Werkwereld Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

& erkenningenVoorbeeldrol EthiekGebruik van de 
hulpbronnen MVO-governanceIntegratie in de stad Dialoog



13

 

 

AANPAK EN VERWEZENLIJKINGEN 2019 

1. Dialoog met de externe betrokken partijen 
 Financiële gemeenschap (investeerders, analisten en aandeelhouders) 

» De afdeling Communicatie heeft de verantwoordelijkheid om transparant te 
communiceren over de activiteiten van de onderneming en ook over hun opvolging. De 
informatie wordt gepubliceerd in de vorm van (jaarlijkse en halfjaarlijkse) verslagen en 
persberichten. Bovendien worden verschillende evenementen georganiseerd voor deze 
betrokken partijen, zoals roadshows en investors days voor de investeerders, conference 
calls en presentaties voor de analisten, en algemene vergaderingen voor de 
aandeelhouders. Befimmo is ook aanwezig op verschillende financiële beurzen. 

 
 Overheidsautoriteiten 

» Europese Unie: Opvolging van de evolutie van de nieuwe wetgeving.  

» Brussel: Leefmilieu Brussel | Bruxelles Environnement: Befimmo ziet er op toe om goede 
relaties te hebben en te handhaven en synergieën te smeden met Leefmilieu Brussel. Dit 
waarborgt een goede opvolging van de regionale wetgeving en vergemakkelijkt de 
wisselwerking in de ontwerpfase van grote renovaties.   

» Sinds 2017, neemt Befimmo onder meer deel aan het Totem-project1. Door het gebruik van 
deze tool aan te bevelen voor haar vastgoedprojecten, draagt Befimmo bij tot zijn 
verspreiding. Dit opent ook de dialoog over de matschappelijke impact van materiaalkeuze 
en bouwtechnieken met architecten en studiebureaus. 

 Fiche “Gebruik van de hulpbronnen – Kringloop” 
 Verenigingen en multi-stakeholderforums 

                                                 
1  Het TOTEM-project werd opgezet door de drie Gewesten en bestaat in het uitwerken van een methode en instrumenten voor de evaluatie van de milieu-impact van de materialen, aangepast aan de Belgische context van de bouw. Deze methode werd 

uitgewerkt in samenhang met de Europese normen met betrekking tot de beoordeling van de milieu-impact van gebouwen (https://www.totem-building.be/).  

» BVS (Beroepsvereniging van de Vastgoedsector): Befimmo blijft zich sterk inzetten in haar relatie 
met de BVS. De BVS en Befimmo hebben dus ook in 2019 weer actief samengewerkt, via de 
werkgroepen, om de federale en regionale voorschriften inzake vastgoed te integreren. In de 
loop van het boekjaar 2019 werden volgende onderwerpen behandeld: P.L.A.G.E., de 
hervorming van de vastgoedfiscaliteit, de preventie tegen brand en ontploffingen in 
parkeergarages, de verluchting op de werkplekken, de openbare parkings, de BTW op de 
verhuur van beroepsgebouwen, de stedenbouwkundige lasten (Wallonië), enz. De CEO maakt 
deel uit van de raad van bestuur van de BVS. De CFO maakt deel uit van de Commissie 
Fiscaliteit van de BVS. De COO en de CFO zijn samen voorzitter van de Commissie Beleggers 
van de BVS die dossiers behandelt met een specifiek belang voor de leden-beleggers. 

» RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors): Het RICS is een Engels professioneel organisme 
met de opdracht om het vastgoedberoep te reglementeren en te promoten, om een niveau van 
uitmuntendheid en professionalisme van haar leden te handhaven, door doorlopende opleiding, 
om de klanten en de consumenten te beschermen dankzij een strenge deontologische code. Het 
is onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en telt meer dan 125.000 gekwalificeerde leden in zowat 
150 landen. Het RICS assisteert zijn leden om hun strategie in duurzame ontwikkeling aan te 
scherpen. De CEO van Befimmo is fellow member van het RICS. 

» Befimmo is actief lid van het Belgisch netwerk The Shift, dat meer dan 300 organisaties 
groepeert die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. In 2017 werkte het MVO-team 
onder meer actief mee aan het debat over de integratie van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen in de GRI-richtlijnen. In 2018 heeft Befimmo eveneens 
deelgenomen aan meerdere evenementen georganiseerd door The Shift, onder meer over 
de DOD’s. Via The Shift heeft Befimmo zich ook als leader geëngageerd voor de 
campagne “Sign form my Future” begin 2019. Deze campagne had als doel om de 
regeringen aan te sporen in actie schieten om ons klimaat te redden. 

» Bovendien is de CSR Officer sinds 2018 lid geworden van Generation T, het netwerk voor 
duurzame ontwikkeling van The Shift en de jeugdorganisatie Act4Change. Generation T 
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verzamelt jongeren om hen meer zichtbaarheid te geven, hun projecten te ondersteunen en 
duurzaamheidsbeleiden van bedrijven en andere organisaties uit te dagen. 

» Befimmo neemt actief deel aan bepaalde bijeenkomsten georganiseerd door het WTCB 
(Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) over meer technische 
vraagstukken, onder meer inzake het BIM, kringloopgebruik en het milieu. Meer bepaald in 2019 
heeft Befimmo het onderzoeksproject “Smart Building in Use” vervoegd. Dit is een 
ondersteuningscluster voor bedrijven in de sector van het digitaliseren van het onderhoud en 
beheer van gebouwen.  

» EPRA (European Public Real Estate Association): De EPRA is een professionele organisatie die de 
standpunten van de vastgoedsector op Europese schaal verdedigt. In 2019 hebben de General 
Counsel & Secretary General (“GC”) en de CFO opnieuw deelgenomen aan het Tax & 
Regulatory Committee, de werkgroep die zich over de Europese regelgevende materies buigt.  

» De CFO maakt deel uit van het Reporting & Accounting Committee, de werkgroep die onder 
meer de aspecten behandelt inzake de standaardisering van de financiële prestatie-indicatoren 
en boekhoudkundige aangelegenheden. De Head of IR & Communication is lid van het IR 
Committee, dat de communicatie naar de investeerders behandelt.  

» Eind 2019 kreeg Befimmo de “EPRA Gold Award Financial Reporting” en de “EPRA Gold Award 
Sustainability Reporting” voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 2018. 

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 

» De leden van het Directiecomité zijn aanwezig in beroepsverenigingen die actief zijn op hun 
expertisegebied. Zo is de General Counsel & Secretary General bestuurder van de Belgische 
Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen (BVBV), lid van de Advisory Council van de 
vereniging European Issuers (analyse en uitwisseling over de onderwerpen van algemeen 
belang voor de beursgenoteerde vennootschappen, opvolging van de financiële regelgevingen, 
van bestuurskwesties, enz.) en lid van het Instituut voor Bedrijfsjuristen.  

» De CFO en de General Counsel & Secretary General zijn allebei lid van de beroepsvereniging 
van de GVV’s, “BE-REIT Association” genaamd, die in december 2015 werd opgericht 
(bespreking van onderwerpen in verband met de fiscale en de boekhoudregelgeving met een 

impact op de sector). De CFO is de voorzitter van de vereniging en de General Counsel & 
Secretary General de head of Legal & Regulatory Committee. 

 
 Huurders en gebruikers 

» Doelgericht communicatie 

Het de afdeling Communicatie van Befimmo begeleidt de Property Managers om de 
gebruikers een duidelijke en coherente communicatie te garanderen. Hiervoor worden 
verschillende communicatiekanalen gebruikt: newsletters, schermen in de inkomhallen, 
enquêtes, evenementen en informatiesessies. 

» Welcome Pack 

Om de gebruikers in een gebouw te verwelkomen, heeft Befimmo in 2018 een Welcome 
Pack bedacht die meer informatie biedt over hun contactpersoon bij Befimmo, de 
infrasctructuur, diensten en faciliteiten van het gebouw. 

» Terbeschikkingstelling van een Building User Guide  

De Building User Guide is een gids voor de huurders van het gebouw met het oog op de 
goede werking van de installaties en de verkleining van de milieu-afdruk. Dit document 
wordt door de Property Manager overgemaakt aan de nieuwe en ook aan de bestaande 
huurders.  

Het doel is om, in functie van de prioriteiten, de Building User Guides af te ronden en ze 
ter beschikking te stellen op een elektronisch platform voor alle gebouwen van Befimmo 
die het Property Management beheert.  

» Helpsite 

De helpsite is een sterk presterend instrument dat de planning, de uitvoering en de 
opvolging van de incidenten en interventie-aanvragen van de Property Manager verzekert. 
Deze online en collaboratieve applicatie biedt onder meer een beveiligde externe toegang 
voor de huurders (en leveranciers).  
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De helpsite maakt mogelijk om het beheer van de incidenten door het Property Management te 
optimaliseren en om de huurders te garanderen dat hun ingediende aanvragen goed 
opgevolgd worden.   

» Extranet 

In 2017 implementeerde Befimmo een extranet voor de huurders. Het gaat om een website 
met een specifieke beveiligde toegang voor elke huurder. In deze ruimte stelt Befimmo de 
gebruiker alle informatie over zijn gebouw ter beschikking: een fotogalerij, nieuws en 
specifieke documenten over zijn gebouw(en), algemene documenten en nieuwsmeldingen, 
specifieke documenten met betrekking tot zijn huurovereenkomst(en).  

Ingevolge een succesvolle eerste fase in 2017 heeft Befimmo de toegang tot het extranet 
voor de huurders uitgebreid tot de gebruikers van alle gebouwen uit de portefeuille in 2018.  
 

 Leveranciers en onderaannemers 

» Om de MVO-aanpak verder te integreren in haar bevoorradingsketen, heeft Befimmo een 
charter voor verantwoordelijke aankopen ontwikkeld om duidelijk haar verwachtingen te 
communiceren wat het engagement van haar leveranciers betreft.  

De geplaatste bestellingen door een lid van het Befimmo-team worden bevestigd via een 
bestelbon dat naar e leverancier wordt teruggestuurd. Door deze bestelbon te tekenen, duidt 
de leverancier aan het charter voor verantwoordelijke aankopen te hebben gelezen en 
goedgekeurd (bijlage van de bestelbon). Sinds de opmaak van dit charter begin 2018 wordt 
elke geplaatste bestelling verzonden samen met een link naar de algemene voorwaarden en 
het charter voor verantwoordelijke aankopen. Gezien het belang van MVO binnen Befimmo, 
kunnen de leveranciers die het charter niet respecteren vervangen worden. 
 

 Lokale gemeenschappen en buurtbewoners 

» Elk gebouw maakt deel uit van een gemeenschap, van een omgeving. Befimmo wil graag 
dat dit harmonieus kan voor haar hele portefeuille, zodat elk gebouw past in de wijk waar 
het gevestigd is, zowel architecturaal als door de gedeelde diensten die er worden 
aangeboden en de activiteiten die er plaatsvinden. 

In deze context bevestigt Befimmo opnieuw dat ze wil beantwoorden aan de verwachtingen van 
de externe gemeenschap door gebouwen te ontwerpen die open zijn naar de stad. Een 
concreet voorbeeld is de bouw van de Quatuor. Naast de informatiesessies die gegeven werden 
over dit bouwproject voor de buurtbewoners werden eveneens andere ludieke initiatieven 
uitgevoerd om bij te dragen aan de revolutie van de Noordwijk van Brussel. Schilders en 
tekenaars hebben een monumentaal werk verwezenlijkt op de omheining rond de werf van het 
project. Workshops stedelijk tuinieren en schilderateliers voor kinderen rond de bouwwerf 
brengen de wijk tot leven en betrekken de gemeenschap des te meer.  
 

 Actoren van de bouw: architecten, studiebureaus, aannemers, vakmensen 
» De afdeling Project staat in voor de samenhang en de samenwerking tussen de verschillende 

actoren in de stadia van de programmering en het ontwerp voor bouw- en renovatiewerken. 
Eén van deze kernprojecten van vorig jaar is het ZIN-project. In 2018 vroeg Befimmo een 
vergunning aan voor dit project in de Brusselse Noordwijk. Het kreeg de naam “ZIN” en betreft 
de herontwikkeling van de site van de huidige Torens 1 en 2 van het WTC. ZIN is een 
multifunctioneel project van ongeveer 110.000 m² bovengronds. Dankzij deze verschillende 
functies, die in elkaar overgaan, zal het project sterk bijdragen tot de uitbouw van een echte en 
nieuwe dynamiek in de Noordwijk, die onder impuls van de vereniging Up4North al wordt 
omgevormd naar een echte stadswijk, die zeven dagen per week volop leeft. ZIN zal volledig 
geïntegreerd worden in het bestaand stedelijk ecosysteem en open zijn naar de stad. 

 Fiche “Integratie in de stad” 

» De afdeling Property staat in voor de samenwerking tussen de actoren bij 
verbeteringswerken aan gebouwen;  

» Het Building Information Management systeem (BIM) is een geheel van processen om de 
toepassing van bepaalde bouwprocedés in goede banen te leiden en om de mededeling, 
de uitwisseling en het beheer van gegevens rond een vastgoedproject te vergemakkelijken. 
Het BIM betreft alle actoren van de bouw en verschillende afdelingen van Befimmo. Het 
beperkt zich niet tot het eigenlijke bouwen, maar slaat op de hele levenscyclus van een 
werk. Het werd in 2017 opgestart.  
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Sindsdien werden vier projecten beheerd volgens het BIM. Befimmo organiseert jaarlijks 
rondetafelgesprekken met haar exploitatiepartners en beheerders van Belgische gebouwen 
om eigen ervaringen te delen en samenwerkingskansen te identificeren.  

» De “BREEAM” (BRE Environmental Assessment Method) is een standaard en een methode 
voor de milieubeoordeling en een scoresysteem voor gebouwen, die wereldwijd erkend 
zijn. Befimmo volgt en past de BREEAM-certificatie sinds 2010 toe voor haar hele 
portefeuille, zowel in exploitatie als in bouw/renovatie.   

 Fiche “Milieucertificatie & -conformiteit” 

» De vereniging Up4North groepeert de belangrijkste institutionele eigenaars van de Noordwijk 
en zette haar werk verder, onder impuls van Befimmo. Het ecosysteem dat uitgebouwd werd in 
de Toren 1 van het WTC, nu geïnstalleerd in het CNN-gebouw dat verschillende eigenaars ter 
beschikking van tal van organisaties stelde (universiteit, architecten, startups, bibliotheek, 
kunstenaars, conferentiecentrum, enz.), geeft een meerwaarde aan de wijk. Het maakte ook 
mogelijk om alle betrokken partijen - de regionale en stedelijke autoriteiten inbegrepen - 
bewust te maken van de fantastische troef die de Noordwijk biedt, zo dicht bij het historisch 
centrum van de stad en met het grootste openbaarvervoercentrum van het land. Na de tijdelijke 
ingebruikname in het CNN-gebouw zal het ecosysteem van Up4North een nieuwe ruimte 
vinden in de Noordwijk, om zo verder de wijk nieuw leven in te blazen.  

 Fiche “Integratie in de stad” 
 

 Academische sector 
» Befimmo werkt samen het de VUB en andere partijen voor de organisatie van een “Chair 

on Smart Cities”. 

 
2. Dialoog met de interne betrokken partijen 
 Het team 

» Buiten de dagelijkse begeleiding van de afdeling Talent Management, heeft Befimmo nog 
een aantal kanalen aangelegd voor de interne communicatie:  

o Het intranet is het belangrijkste communicatiekanaal met formele en informele 
informatie in een gebruiksvriendelijke vorm;  

o De “breakfast & lunch presentations” worden georganiseerd door leden van het team 
of van de afdelingen en gaan over allerlei onderwerpen, om bepaalde luiken van de 
activiteit van de Vennootschap voor het voetlicht te brengen;   

o Eind 2019 werden alle medewerkers van Befimmo opnieuw uitgenodigd om hun mate 
van tevredenheid over de interne werking van de onderneming te kennen te geven. Een 
dergelijke enquête wordt om de twee jaar opgezet en biedt de HR-afdeling de kans om 
de getrokken lessen op het vlak van inrichting van de kantoren, de werkomstandigheden, 
enz. daadwerkelijk in te voeren. De resultaten van de laatste enquête werden begin 2020 
bekendgemaakt. Bovenop deze tevredenheidsenquête heeft Befimmo een Vox Collector 
geïnstalleerd in haar inkomhal. Dit is een machine die dagelijks een nieuwe vraag stelt 
aan de medewerkers. Deze kunnen de vraag beantwoorden met “akkoord” of “niet 
akkoord”. Deze methode van bevraging is snel en biedt de kans om meer informatie over 
het hele jaar te verzamelen. 

 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

o In 2017 zette Befimmo ook een innovatiecampagne op die nog steeds aanhoudt. Deze 
kadert in een heuse participatieve aanpak die het mogelijk maakt om het team te 
betrekken bij de strategische krachtlijnen die centraal staan in de activiteit van Befimmo. 
Het team wordt uitgenodigd om haar gedachten te delen op de “innovatiemuur” en zich 
aan te sluiten bij een werkgroep die hen nauw aan het hart ligt om zo, in een aanpak van 
collectieve intelligentie, innovatieprojecten concreet in goede banen te leiden. 

 Fiche “Voorbeeldrol” 

o Om de communicatie tussen de departementen te verbeteren en om de transversale 
projecten te vergemakkelijken, werden verschillende collaboratieve IT-instrumenten 
ingevoerd (Teams, Sharepoint, andere programma’s worden onderzocht en/of 
ontwikkeld). 
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o Banden scheppen betekent het voorstellen van een inspirerende ervaring binnen een 
ecosysteem dat kansen creëert via een netwerk van digitale ruimtes en een efficiënte 
interne organisatie. Met dit doel voor ogen heeft Befimmo een reeks projecten inzake 
digitale transformatie gebundeld onder de naam “LynX-programma”. De beheermethode 
van het programma is wendbaar. De projectverantwoordelijken werken in korte cycli, wat 
hen aanzet om de relevantie van hun oplossingen snel te testen. Alle projecten volgen 
eveneens een gebruikersgerichte aanpak. 

o Befimmo biedt eveneens verschillende team events, opleidingen en een EAP aan. 
 Jaarlijks Financieel Verslag 2019, hoofdstuk “Team” 

 
 De Raad van Bestuur 

» De Bestuurders van Befimmo werken mee aan de opmaak en de goedkeuring van de 
budgetten en aan belangrijke beslissingen op het vlak van Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid, onder meer tijdens strategische bijeenkomsten van de raad en 
tijdens driemaandelijkse vergaderingen voor de publicatie van de resultaten.  

 
 Het Uitvoerend Comité 

» In het kader van de strategie en het algemeen beleid die door de Raad van Bestuur 
bepaald werden, verzekert het Uitvoerend Comité de effectieve leiding en het beheer van 
de operationele activiteiten van de Vennootschap.  

 
 De Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (CMV) 

» Op strategisch vlak bestaat de Cel Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uit 5 personen, 
waarvan 3 leden van het Uitvoerend Comité zijn: de Chief Executive Officer (CEO), de Chief 
Financial Officer (CFO), de Chief Operating Officer (COO), het Head of Environmental 
Management (HEM) en het Head of CSR & Innovation (HCSR&I). Deze Cel komt om de drie 
maanden samen en staat in voor de ontwikkeling en de opvolging van het MVO-Actieplan 

                                                 
2  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

en voor de toekenning van de gepaste middelen en werkt actief mee aan de jaarlijkse 
Directiebeoordeling van het Milieumanagement-systeem ISO 14001. 

 Fiche “MVO-governance” 
 
 

BEOORDELING 
 

De beoordeling van de antwoorden op CDP, EPRA, GRESB, MSCI, Oekom en Vigeo Eiris stellen 
Befimmo in staat om te zien hoe ze in de loop van de tijd evolueert en om zich te vergelijken met 
sectorgenoten. De resultaten van deze beoordelingen zijn ook elementen die invloed hebben op 
de bepaling van de relevantie van de elementen van haar Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.  

 Fiche “Rapportering en erkenningen” 
 
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen2 in 2017 kon Befimmo 
bepalen op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of negatieve impact konden 
hebben en de strategische prioriteiten stellen. Volgens deze analyse heeft de strategische krachtlijn 
Dialoog invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:  

 

 
 

 

 
16.7  De verwachtingen van de betrokken partijen opnemen in de 

besluitvorming  
 
17.16  Ervaring en vakkunde delen met de betrokken partijen 
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KERNINDICATOREN 
 

 

Dit is een uittreksel uit het algemene actieplan van Befimmo. Deze indicatoren zijn verbonden aan de strategische krachtlijn “Dialoog”. Om het volledige actieplan te raadplegen, gelieve naar de volgende 
pagina van de Befimmo-website te gaan: https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=175.  
 

INDICATOR BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN 
REFERENTIES GRI 
STANDARDS & EPRA 
SBPR 

Aandeel van de 
leveranciers met wie we in 
dialoog zijn 

Een leverancier is beoordeeld (kwalitatieve en MVO-aspecten) als deze 
geanalyseerd werd door het MVO-team en hij minstens één maal op het jaar 
werd ontmoet. 

6% 100% 2022 (2025: eveneens 
de corporate 
leveranciers toevoegen) 

GRI 308-1  
GRI 414-1 

Investor targeting / Relaties 
met investeerders 

Targetingcriteria invoeren, nieuwe roadshowsteden identificeren (indien de 
behoefte geïdentificeerd wordt op basis van de targetingcriteria), nieuwe 
potentiële investeerders identificeren (in functie van targetingcriteria), een 
terugkerende relatie onderhouden met de (potentiële) (geïdentificeerde) 
institutionele en privé-investeerders via terugkerende ontmoetingen, om de 2 
jaar een perceptie-onderzoek en een targetingonderzoek uitvoeren. 

Niet berekend 100% 2021 GRI 102-21  
GRI 102-40  
GRI 102-42  
GRI 102-43 

Mikken op de integratie 
van Befimmo in duurzame 
indexen en fondsen 

Om de erkenning van de investeerders in de duurzaamheid van Befimmo te 
meten, wordt de integratiegraad van het Befimmo-aandeel in duurzame 
fondsen en indexen gemeten.  

Niet berekend 100% 2030 GRI 102-21  
GRI 102-40  
GRI 102-42  
GRI 102-43 
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