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WERKWERELD 
- De werkruimtes herbekijken op basis van het type activiteit en het profiel van de gebruiker - 

 
 
 
BESCHRIJVING 
 

De wereld is in beweging, beroepen evolueren: nieuwe technologieën volgen elkaar in een snel tempo op, de nieuwe generaties hebben andere, zeer 
flexibele leefwijzen, de punten van zorg om het milieu en de gezondheid worden doorslaggevend.  

De gebruikers en huurders van vandaag zoeken een eigenaar die ze veel meer biedt dan een “premium” gebouw. Ze willen in aangename ruimtes 
met veel licht werken, ruimtes met een venster op de buitenwereld, toegang tot diensten die hun dagelijks leven vereenvoudigen, ze willen zich 
vlot kunnen verplaatsen, zonder parkeertoestanden, enz.  

In deze tijd is het voor bedrijven meer dan ooit een hele uitdaging om hun medewerkers te houden en om nieuw talent en de nieuwe generaties aan te 
trekken. Ondanks de complexe configuratie van bepaalde gebouwen, een minder vanzelfsprekende ligging of de weerstand tegen verandering bij 
bepaalde gebruikers, wil Befimmo toch aanhaken bij deze evolutie.  

Om op al die nieuwe gegevens in te spelen, verruimt Befimmo haar kijk op de werkruimtes van morgen en de manier om ze te ontwerpen en te 
gebruiken. Befimmo past zich in deze evolutie in en past haar vastgoedportefeuille aan om deze bijzonder aantrekkelijk te houden.

 
 

 

 

De gebouwen in de portefeuille van Befimmo met 
elkaar verbinden, de huurders meer flexibiliteit 
bieden met een aanbod van verschillende over de 
onderling verbonden gebouwen verspreide 
werkkaders, het gamma diensten in de hele 
portefeuille uitbreiden om zo de user experience 
te verbeteren en connecties te maken. 

DOELSTELLING 
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Ze leidt de digitalisering in goede banen en biedt mensgerichte, flexibele, innovatieve en 
multifunctionele omgevingen aan, om te sporen met de nieuwe werkwijzen en die ruimtes met 
elkaar te verbinden. Het worden dan plekken voor een mix van gebruikers (qua grootte, beroep, 
structuur, enz.) die een gemeenschap vormen en nieuwe banden smeden in een werkwereld die 
volop evolueert.  

De gebouwen, de kantoren, de coworking- en vergaderruimtes van Befimmo worden allemaal 
uitgedacht en uitgewerkt met een enkele gedachte in het achterhoofd: van werken een 
productieve en aangename belevenis maken.  

Het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers blijven nog altijd doorslaande 
criteria in het ontwerp van die ruimtes.  

Naargelang de kenmerken van de gebouwen (huursituatie, ligging, type huurovereenkomst, enz.), 
krijgen de huurders de beschikking over een restaurant, een cateringdienst, kinderopvang, een 
fitnesscentrum, douches, beveiligde kastjes, een fietsstalling en parkeerruimte voor wagens, uitgerust 
met elektrische laadpalen.   

 

AANPAK 
 

Op termijn zullen alle gebouwen van Befimmo met meerdere huurders, en ook de nieuwe projecten, 
geschikt zijn voor verschillende, maar altijd inspirerende vormen van inrichting, die aanzetten tot 
uitwisseling tussen organisaties en bedrijven. Befimmo zal partij trekken van een toegevoegde 
waarde, omdat ze haar huurders een concept van netwerken en uitwisselingen zal kunnen 
voorstellen, dat bestaat uit:   

 anders ingerichte kantoorruimtes naargelang de activiteit van de medewerker (“activity-based”). Het 
gaat om gedeelde ruimtes voor samenwerking, gericht op concentratie, inspirerende vergaderzalen, 
enz.;  

 ruimtes waar het welzijn van de gebruiker een prioriteit is van bij het ontwerp: de klemtoon 
komt onder meer op de akoestiek, de luchtkwaliteit, het warmtecomfort, enz.;  

 coworkingruimtes, met de tastbare aanwezigheid van een gemeenschap van verschillende 
organisaties;  

 “meeting centers” voor de organisatie van vergaderingen, seminars, brainstormings, enz.; 

 een ruim gamma van gedeelde diensten, om het dagelijks leven van de gebruikers te 
vereenvoudigen: foodtrucks, beveiligde kastjes om pakjes op te bergen of af te halen, 
kinderopvang, fitness, restaurants, douches, elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen, enz.   

Om deze werkomgevingen uit te denken en te ontwerpen, (i) inspireert Befimmo zich op en 
omringt zich met deskundigen, (ii) doet haar verschillende teams samenwerken (Property, Project, 
MVO, Milieu, Commercieel, enz.) en (iii) gaat partnerships aan om de knowhow en de 
deskundigheid te delen.  

Bovendien is de evolutie van de werkwereld vandaag de dag een feit, net als de toenemende 
digitalisering in onze maatschappij.  

In die context van digitalisering en met de wil om niet alleen de best mogelijke werkruimtes aan te 
bieden op het vlak van kwaliteit, comfort, en energie-efficiëntie, maar ook inzake 
gebruikerservaring, heeft Befimmo een echte denkoefening willen starten rond onze gebouwen, 
dé leefplek voor duizenden werknemers. 
 

VERWEZENLIJKINGEN 2019 

coworkingcentra 
In 2017 hebben Befimmo en Silversquare de krachten gebundeld om samen een Belux-netwerk 
van onderling verbonden werkruimtes uit te bouwen om zo maximaal in te spelen op de 
toenemende behoefte aan flexibiliteit van de gebruikers van werkomgevingen. Eind 2018, één jaar 
na de oprichting van de joint-venture Silversquare @Befimmo, neemt Befimmo een 
meerderheidsbelang van 61% in Silversquare. Met de overname zal Befimmo verschillende 
werkplaatsoplossingen aanbieden in een model van hybride kantoren, gaande van het traditionele 
kantoor, over het gemengde kantoor met coworking en traditionele ruimte, tot het volledige 
coworkinggebouw.  

Werkwereld Dialoog Milieucertificatie  
& -conformiteitMobiliteit Rapportering  

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



7

8

Monde  
du travail

 

 

In mei 2018 werden de eerste 4.000 m² coworking al ingericht in het Triomf-gebouw, dat voor zijn 
uitstekende ligging werd gekozen. In oktober 2019 opende de coworkingruimte Zaventem 
(2.800 m²) de deuren in het Ikarospark. 

In 2020 zou dit netwerk moeten bestaan uit acht ruimtes (36.000 m²) in Brussel, zijn rand, andere 
Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg. In de portefeuille van Befimmo loopt de 
ontwikkeling van een aantal nieuwe coworkingruimtes, onder meer in Central Gate in het centrum 
van Brussel (opening in september 2020), en in de projecten Paradis Express in Luik en Quatuor in 
de Brusselse Noordwijk (opening in 2021). 

 
Smart building (hyperconnectiviteit) 
Na een eerste interne denkoefening wenst Befimmo het debat te openen voor haar partners en 
gesprekspartners om de volgende vraag te beantwoorden: “Hoe kan Smart Building de 
werkomgeving en meer in het bijzonder de gebruikerservaring verbeteren?” 

Onder de vorm van workshops heeft Befimmo vooreerst meerdere externe belanghebbenden, 
zoals experts en bestaande/toekomstige partners, samen gebracht met als doel beter te begrijpen 
welke voordelen een verbonden kantoorgebouw kan hebben voor de huurders, de dienstverleners 
en de eigenaar zelf. 

Volgende fase? De huurders ontmoeten om zo een beter inzicht te krijgen in hun echte behoeften 
en verwachtingen, evenals hun bezorgdheden. Deze denkoefening, die globaal en innoverend wil 
zijn, moet resulteren in het opzetten van een actieplan voor de komende jaren. 

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”. Dit programma heeft de mogelijk geboden om lopende projecten te 
coördineren (zoals BIM, virtuele bezoeken, optimalisatie van boekhoudsystemen, klantenrelaties, 
“Smart Building” oplossingen of Business Intelligence) en nieuwe strategische projecten op te starten.  

 

Diensten en faciliteiten 
Befimmo heeft al twee projecten uitgevoerd op haar Ikaros Business Park site, in de Brusselse rand, 
die uitgerust is met de meest geavanceerde tools op het vlak van werkefficiëntie en werkcomfort. 
Alle huurders kunnen er beschikken over kinderopvang, een restaurant, een fitness, gedeelde 
vergaderzalen, flex offices, enz. 

     

 
Nog een voorbeeld is de inrichting van gedeelde vergaderzalen op de benedenverdieping van de 
Blue Tower en van het Triomf-gebouw. Deze gedeelde vergaderzalen zijn ideaal gelegen en 
uitgerust met de jongste audiovisuele technieken. Ze zullen aan de gebruikers van de gebouwen 
aangeboden worden voor aantrekkelijke tarieven, maar ook aan alle andere bedrijven die een zaal 
willen huren voor een of meer meetings.  
 

    

 
Met de lancering van het concept “On-Site Ahooga Bike Store & Services”, wil Befimmo aanzetten 
tot het gebruik van (al dan niet elektrische) fietsen in bedrijven, door samen met Ahooga een ‘on-
site’ service aan te bieden. 
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De eerste gebouwen van Befimmo die van deze nieuwe “on-site” dienstverlening genieten zijn 
Central Gate in het Brussels stadscentrum, op enkele stappen van het Centraal Station, en het 
gebouw Triomf in Elsene, waar sinds mei 2018 ook een Silversquare-coworkingcentrum gevestigd is.  

 Fiche “Mobiliteit” 

Sinds eind 2019 werd een transversale cel Diensten en Faciliteiten opgericht bij Befimmo 
(bestaande uit leden van de diensten Facilities, Commercial en MVO). Het doel van deze cel is een 
database van noden van de huurders op te stellen door ze fysiek te ontmoeten.  

Het doel van deze “user centricity” aanpak, is om dichter bij de klant of gebruiker te staan. 
Vervolgens zullen de nodige diensten geanalyseerd en geïmplementeerd worden in de 
verschillende gebouwen. 
 
 

Smart Ways of Working (SWOW) – de eigen omgeving van 
Befimmo als laboratorium  
Befimmo hecht veel belang aan de samenhang in haar aanpak. Ze testte in de gebouwen die ze 
zelf betrekt de ombouw van gewone kantoorruimtes tot ruimtes voor ontmoetingen en 
uitwisselingen tussen de leden van een team. Ze werkte een project uit voor de invoering van de 
“Smart Ways of Working” (SWOW) voor haar medewerkers, dat eind 2016 concreet vorm kreeg. 
Vandaag biedt Befimmo een open, flexibel werkkader met veel lichtinval dat aangepast is aan de 
moderne technologieën en interactie en creativiteit stimuleert.   

De klemtoon werd gelegd op de openheid van de werkruimtes, op samenwerking en op de 
ergonomie, de akoestiek, de informatica en een vlotte verplaatsing en verbinding. Buiten de 
fysieke ombouw van dit werkkader, houden de Smart Ways of Working ook een verandering in op 
het vlak van de filosofie in de werkorganisatie.  

Sinds 2017 gaat Befimmo verder met haar denkoefeningen rond de Nieuwe Werkwereld om zo te 
blijven luisteren naar haar team, toe te zien op zijn welzijn en in haar eigen omgeving te 

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

experimenteren met innovatieve organisatie- en inrichtingsvormen die potentieel kunnen 
overgezet worden naar de vastgoedportefeuille in exploitatie. Onder meer in 2019 hebben 
bepaalde departementen gekozen om het meubilair te herorganiseren om zo een werkomgeving 
te vormen die de samenwerking stimuleert. Bovendien testen vele medewerkers nu ook de 
coworkingcentra in het kader van de flexibiliteit op het werk. 
 
 

Gezondheid en veiligheid 
Een Property Manager oefent deeltijds de rol van Risk Coordinator uit. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor de doorlopende opvolging van de kwaliteit en van de risico’s die verbonden 
zijn aan het operationeel, technisch en administratief beheer van de gebouwen en ook aan de 
renovatie- en verbeteringswerken. In 2019 beheerde hij één klein incident waar personen bij 
betrokken waren.  
 

IMPACT OP DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

Door de grondige analyse van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen1 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 as 
Werkwereld invloed op de volgende subdoelstellingen van de DOD’s:   

 

 

3.9:   Het aantal ziektes door gevaarlijke chemische stoffen en door de 
vervuiling van de lucht, het water en de bodem op de werkplek fors 
verminderen  

 

8.2:  Slagen in een hoog economisch productieniveau door de 
technologische modernisering en innovatie: aangename en 
innovatieve werkruimtes bieden  

 

8.8:  De veiligheid op de werkplek promoten   
 

 

 

KERNINDICATOREN 
 

De beste graadmeter om te weten hoe de werkwereld evolueert en hoe Befimmo zich aanpast, is 
de bezettingsgraad van haar gebouwen, naast de ontwikkeling van de gemeenschap in de 
coworkingruimtes en dus onrechtstreeks de tevredenheid van de huurders.  

Befimmo past voor haar hele portefeuille, zowel in exploitatie als in aanbouw/renovatie, de 
wereldwijde methode voor de beoordeling van de milieu- en duurzaamheidsprestaties van 
gebouwen toe die BREEAM uitwerkte.  

Ze verleent al in de ontwerpfase van haar projecten bijzondere aandacht aan de toekomstige 
tevredenheid van de gebruikers van haar gebouwen en wil ze aan zich binden met een aanbod 

van goed gelegen, flexibele ruimtes van kwaliteit, die goed presteren op het vlak van milieubeheer, 
het ruimtegebruik enz. De hoge BREEAM-certificering en de kwaliteitscriteria die ze in haar 
ontwikkelingen nastreeft, houden rekening met alle overwegingen en vereisten op het vlak van de 
gezondheid en het welzijn van de mensen.   

Bovendien volgt Befimmo en inspireert zich op andere benchmarks en certificaties, zoals de 
certificaties Well2, Be Exemplary3, enz. die ook rekening houden met het welzijn van de gebruiker.  

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

 

INDICATOREN BESCHRIJVING RESULTAAT 2019 DOELSTELLING TERMIJN REFERENTIES GRI STANDARDS 
& EPRA sBPR 

Tevredenheidsgraad van de 
gebruikers 

Meting van de tevredenheid op het gebied van diensten, HVAC-
comfort, veiligheid, connectiviteit, communicatie met de Property, 
toegang voor mensen met beperkte mobiliteit (evolutieve lijst) 

Niet berekend 100% 2030 EPRA H&S-Asset GRI 416-1 

 

                                                 
2  https://www.wellcertified.com/  3  Brusselse voorbeeldgebouwen https://urbanisme.irisnet.be/be-exemplary  
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