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I.

INLEIDING

Als menselijke vennootschap met burger- en verantwoordelijkheidszin werd dit beleid opgesteld
volgens de basiswaarden van Befimmo: professionalisme, engagement, exemplariteit, teamgeest
en menselijkheid.
Gezien het aantal aanvragen voor giften die Befimmo ontvangt, heeft ze huidig beleid opgesteld
met het oog op de beschrijving van haar engagement en de modaliteiten ervan te bepalen.
II.

KEUZE VAN ACTIVITEITEN EN PARTNERSCHAPPEN

Befimmo integreert Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in het hart van haar activiteit en kiest
ervoor om dit tot uiting te brengen via de activiteiten van haar team, en dit op elk niveau. Befimmo
nodigt de teamleden uit om een individuele of collectieve rol te spelen ten opzichte van de
maatschappij, door hen specifieke acties aan te bieden om deel te nemen aan het engagement
van Befimmo via projecten die ze ondersteunt.
In dit kader kiest Befimmo ervoor om een grotere steun te bieden aan bepaalde sociale activiteiten
door tijd en teamleden ter beschikking te stellen, eerder dan rechtstreekse financiële giften. Zo
moedigt Befimmo haar team aan om tijd te besteden aan de acties die ze ondersteunt. In
voorkomend geval financiert ze de deelname van haar team aan deze activiteiten.
Bedrijfsfilantropie geeft elk teamlid de mogelijkheid om de gemeenschap op een zinvolle manier
te helpen.
III.

SOORTEN STEUN

Befimmo werkt hoofdzakelijk samen met sociale doelen via schenkingen in natura.
Befimmo steunt deze doelen hoofdzakelijk op drie manieren:
•

Vrijwilligerswerk: Teamleden geven hun tijd voor het algemeen welzijn en ten voordele
van de gemeenschap;

•

Bedrijfsgiftencampagnes: Teamleden werken samen en dragen hun tijd, giften en
diensten bij in de gemeenschap.

Dit document werd opgemaakt in het Frans, in geval van tegenstrijdigheden tussen de Franse versie en haar vertalingen zal de
Franse versie primeren.
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•

Collectieve engagement campagnes: Teamleden werken samen met huurders van
Befimmo en dragen hun tijd, giften en diensten bij aan een goed doel. Deze campagnes
vergroten het bereik van de inspanningen, en versterken de band tussen Befimmo en haar
gebruikers.

Befimmo kiest er meestal voor om zich te concentreren op kleinere, plaatselijke
liefdadigheidsinstellingen, die een rechtstreekse impact hebben op de gezondheid en het welzijn
van de plaatselijke gemeenschap.
IV.

SOORTEN GIFTEN

Er zijn twee belangrijke types van giften die Befimmo kan doen aan liefdadigheidsinstellingen en
sociale doelen. Deze zijn:
•

Schenkingen in natura: giften aan liefdadigheidsinstellingen van goederen en diensten.
Voorbeelden zijn:
o
o
o

•

het verstrekken van kleding, voedsel, kantoorbenodigdheden en IT-materiaal
het organiseren van bloeddonaties
het overdragen van kennis en ondersteuning om de sociale en professionele
integratie van kwetsbare groepen te bevorderen

Financiële giften: financiële giften uit ons globaal filantropiebudget, alleen als er een
teaminspanning is geleverd om het geld in te zamelen.
Voorbeelden zijn:
o
o

V.

deelname aan sportevenementen zoals de 20 km door Brussel
het organiseren van een collectieve sportinspanning met behulp van een applicatie
om geld in te zamelen

UITSLUITINGEN

Befimmo ontvangt op regelmatige basis aanvragen voor giften. In dit kader worden sommige
aanvragen automatisch uitgesloten:
•

•
•
•

Verzoeken die niet in overeenstemming zijn met ons beleid inzake filantropie associatieve
partnerschap (zie uitleg hierboven), d.w.z. die niet gekoppeld zijn aan de actieve
deelname van ons team;
Verzoeken van organisaties die in strijd zijn met de Ethische Code en de verschillende
policies aangenomen door Befimmo;
Verzoeken van politieke of religieuze organisaties;
Verzoeken van organisaties die discrimineren op grond van leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap,
fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, of enige andere wettelijk beschermd
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criterium.

VI.

VERZOEKEN

Als u denkt aan een filantropisch of associatief partnerschap met Befimmo, stuur dan een e-mail
naar contact@befimmo.be. Alle verzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld en u krijgt zo
snel mogelijk een antwoord.
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