
AANPAK VOOR HET BEPALEN VAN 
ESG-PRIORITEITEN

Befimmo�volgt�voortdurend�de�externe�factoren�die�de�
activiteiten�van�de�Vennootschap�vorm�geven,�om�haar�
materiële�thema's�en�verbintenissen�te�selecteren�en�te�
prioriteren.�

Deze�aanpak�is�geen�eenmalige�oefening,�maar�veeleer�een�
voortdurend�proces�dat�gevoed�wordt�door�de�permanente�
dialoog�met�de�betrokken�partijen�van�Befimmo,�met�
als�doel�nauw�aan�te�sluiten�bij�de�evolutie�van�hun�
verwachtingen�in�de�tijd�en�Befimmo�in�staat�te�stellen��
zich�stapsgewijs�aan�te�passen.�

Deze�benadering�helpt�Befimmo�om�haar�materiële�thema's,�
hun�positieve�en�negatieve�impact,�en�hun�relevantie�te�
bepalen.�De�volledige�ESG-strategie�wordt�dan�getoetst�
aan�deze�evoluerende�materiële�thema's�en�indien�nodig�
aangepast.�De�ESG-strategie�wordt�opgevolgd�via�het�
Actieplan�2030�van�de�Vennootschap,�dat�ambitieuze�
doelstellingen�bevat�om�de�ESG-prestaties�van�Befimmo��
te�blijven�verbeteren.

Impact van de externe omgeving  
op Befimmo
Befimmo�volgt�de�externe�tendensen�op�via�marktanalyses,�
deelname�aan�ESG-vragenlijsten�(GRESB,�CDP),�en�de�
ontleding�van�referentiekaders�en�normen�zoals�TCFD,��
GRI,�EPRA,�de�SDG's�en�de�UN�Global�Compact,��
om�de�drijvende�krachten�van�het�moment�te�begrijpen.

Bovendien�voerde�de�Vennootschap�begin�2019�een�
risicoanalyse�uit�met�de�hulp�van�een�externe�consultant�
en�die�heeft�geleid�tot�een�volledige�herziening�van�de�

risicomatrix�eind�2019.�De�risicomatrix�wordt�jaarlijks�door�
het�Auditcomité�herzien�als�onderdeel�van�een�driejaarlijks�
plan.�Volgens�het�risicoreglement�van�de�Vennootschap�
moet�er�twee�keer�per�jaar,�bij�de�opstelling�van�het�
halfjaarlijkse�en�het�jaarlijkse�financieel�verslag,�een�formele�
update�plaatsvinden�van�de�risicofactoren.�Deze�update�
wordt�dan�voorgelegd�aan�het�Uitvoerend�Comité�en�
besproken.�Daarna�wordt�het�document�overgemaakt�aan�
het�Auditcomité�voor�controle�en�aan�de�Raad�van�Bestuur�
voor�de�formele�goedkeuring.

In�2021�nam�Befimmo�de�klimaatverandering�op�in�haar�
rapportering�en�Enterprise�Risk�Management�(ERM)�proces,�
als�onderdeel�van�een�bredere�strategische�risicofocus�op�
ESG-onderwerpen,�naast�de�twee�bestaande�niet-financiële�
risico's�(milieu�en�sociaal).�Deze�drie�risico's�worden�in�detail�
besproken�in�het�hoofdstuk�Risicofactoren�van�dit�Verslag.�

���RISICOFACTOREN,�P.172

Elk�van�deze�niet-financiële�risico's�wordt�in�de�loop�
van�het�jaar�nauwlettend�gevolgd�door�specifieke�
departementen�die�indien�nodig�risicobeperkende�
en�preventieve�acties�ondernemen.�De�betrokken�
departementen�zijn�hoofdzakelijk�Environment,�Human�
Resources,�Property�Management�en�Legal�Corporate.

Impact van Befimmo  
op haar externe omgeving
Een�van�de�doelstellingen�van�Befimmo�bestaat��
erin�de�impact�van�de�activiteiten�van�een�organisatie��
op�haar�omgeving�te�beheren�en�tot�een�minimum��
te�beperken�om�de�risico's�van�schadelijke�gevolgen��
voor�het�natuurlijke�milieu�te�beperken�en�de�gezondheid��
van�de�mens�te�beschermen,�maar�ook�om�de�naleving��
van�wet-�en�regelgeving�te�waarborgen.

ESG-PRIORITEITEN VAN BEFIMMO

ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN BETROKKEN PARTIJEN: 
VERWACHTINGEN EN BEZORGDHEDEN

Permanente en regelmatige bilaterale 
communicatie met externe en interne betrokken 

partijen in de hele waardeketen van Befimmo

IMPACT VAN DE EXTERNE OMGEVING

EXTERNE OMGEVINGBEFIMMO

IMPACT VAN BEFIMMO 

Markt- en risicoanalyse, deelname 
aan ESG-vragenlijsten (GRESB, CDP), 

monitoring van referentiekaders 
en normen zoals TCFD, GRI, EPRA, 

ODD en UN Global Compact

Meting van broeikasgasuitstoot, 
Science Based Targets-initiatief, 
certificering van gebouwen, enz.

DUBBELE MATERIALITEITSBENADERING
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Goede en eerlijke arbeidsomstandigheden
Professionele ontwikkeling

Algemene en persoonlijke prestaties
Opleiding

Comfort, welzijn, veiligheid op het werk
Motiverende compensatie

Financiële en strategische transparantie 
In lijn met de corporate governance principes 

Ethiek 
Zakelijke duurzaamheid 

Financiële prestatieOpvolging van de wetgeving
Goede relatie en open dialoog 
met de verschillende instanties

Eerlijke arbeidspraktijken 
Veiligheid en welzijn 

Goede relatie met het voornaamste Befimmo-contact 
Compliance 

Samenwerkingsmogelijkheden

Leveranciers en onderaannemers

Duidelijke en frequente communicatie over de werven 
Veiligheid op de werf

Actoren van de bouw
(ARCHITECTEN, STUDIEBUREAUS, AANNEMERS, VAKMENSEN)

Comfort, welzijn, veiligheid 
Innovatieve oplossingen 

Aanpasbare ruimtes en flexibiliteit 
Goede relatie met de Property Manager 

Interessant dienstenaanbod, inclusief 
alternatieve mobiliteitsoplossingen

Huurders en gebruikers

Bewustwording van de uitdagingen 
Informatiedeling, samenwerking

Verenigingen 
en multistakeholderforums

ESG-Cel

ESG-strategiebepaling 
en risicotoezicht

Raad van Bestuur

Operationalisering van 
de ESG-strategie en 

beperking van de risico's

Uitvoerend Comité

LynX-programma, 
Comité B+, e.Motion

Teams Flash Info, 
Sharepoint, Intranet

Actieplan 2030

Overheden en politiek

Financiële gemeenschap
(INVESTEERDERS, ANALISTEN, AANDEELHOUDERS EN BANKEN)

Transversale teams

Samenwerkings- en 
communicatiekanalen

Transparante communicatie over de 
(her)ontwikkelingsprojecten  

Evenementen en informatiesessies
Verbetering van het gemeenschapsleven

Inclusieve projecten, open naar 
de stadsgemeenschappen

Lokale gemeenschappen en buurtbewoners

Teamleden

Partnerschap voor de ontwikkeling van projecten
Informatie- en kennisuitwisseling

Academische sector

BETROKKEN PARTIJEN EN AANPAK VAN DE COMMUNICATIE

Befimmo�is�er�vast�van�overtuigd�dat�de�impact�van�de�organisatie�op�de�
economie,�het�milieu�en�de�mensen�integraal�deel�uitmaakt�van�haar�kader�
voor�bedrijfscommunicatie�en�-rapportering.�Dit�omvat�een�rigoureus�proces�
om�relevante�thema's�te�definiëren�en�prestatie-indicatoren�te�meten�en�
erover�te�rapporteren.�

In�deze�context�heeft�Befimmo�altijd�al�een�voortrekkersrol�gespeeld�door��
te�anticiperen�op�toekomstige�evoluties�en�de�beste�praktijken�van�de�markt��
over�te�nemen.

Engagement ten aanzien van betrokken partijen
BILATERALE COMMUNICATIEMETHODE
Befimmo�brengt�tal�van�actoren�samen�in�de�verschillende�stadia�van�de�
levenscyclus�van�haar�gebouwen.�Om�zo�goed�mogelijk�tegemoet�te�komen�
aan�de�individuele�verwachtingen�van�haar�betrokken�partijen,�streeft�
Befimmo�ernaar�een�communicatie�op�maat�te�bieden�voor�elke�groep�van�
belanghebbenden.�Elke�betrokken�partij�wordt�dus�op�een�andere�manier�
benaderd,�door�een�specifiek�teamlid�met�de�beste�kennis�van�het�onderwerp,�
en�met�behulp�van�de�meest�geschikte�communicatiemethode.

Door�de�doorlopende�en�proactieve�dialoog�met�haar�betrokken�partijen��
kan�de�Vennootschap�blijven�beantwoorden�aan�hun�verwachtingen��
en�aan�de�verwachtingen�van�een�maatschappij�die�voortdurend�verandert.�
Naast�de�elektronische�informatiekanalen�wordt�in�de�eerste�plaats�ingezet��
op�rechtstreekse�face-to-face�contacten�die�de�menselijke�banden�versterken�
en�kwalitatieve�uitwisselingen�mogelijk�maken,�de�cijfers�en�enquêtes��
voorbij.�Een�hechte�band�en�een�op�vertrouwen�gebaseerde�relatie��
zijn�voor�Befimmo�de�beste�middelen�om�vooruit�te�gaan�in�een�positieve�
maatschappelijke�richting.�

Maar�de�Vennootschap�staat�ook�open�voor�communicatie�en�contacten�
komende�van�de�betrokken�partijen.�Naast�de�algemene�contactgegevens�
van�Befimmo,�de�materialiteitsoefeningen�en�de�communicatiekanalen�
die�specifiek�zijn�voor�bepaalde�betrokken�partijen�(zoals�de�Helpsite�voor�
huurders),�heeft�de�Vennootschap�begin�2022�een�nieuwe�versie�van�haar�
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ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE

1� Architectonische�kwaliteit 4� �Participatie�van�betrokken�partijen�in�het�ontwikkelingsproces�van�projecten 28� Ethiek�en�transparantie

2� Mix�van�functies�van�gebouwen 5� Veiligheid�en�gezondheid�van�gebruikers

9� Flexibiliteit�en�aanpasbaarheid�van�gebouwen 6� Comfort�en�welzijn�van�gebruikers

12� Biodiversiteit 23� Communicatie�met�gebruikers

13� Energieverbruik 29� Dialoog�tussen�werknemer�en�werkgever

14� Waterverbruik

16� Circulaire�economie

TRANSVERSALE ASPECTEN

36� Innovatie

37� Integratie�van�ESG-uitdagingen�in�het�beleid�inzake�investeringen,�management,�en�risicobeheer

Belang voor onze interne betrokken partijen
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MATERIALITEITSMATRIX
whistleblowing-beleid�uitgewerkt.�De�draagwijdte�ervan�werd�uitgebreid�om�
het�personeel�van�Befimmo�in�staat�te�stellen�inbreuken�op�(1)�de�regels�van�het�
EU-recht�in�de�domeinen�opgesomd�in�de�Richtlijn�2019/1937�van�het�Europees�
Parlement�en�de�Raad�van�23�oktober�2019�(betreffende�de�bescherming�van�
personen�die�inbreuken�op�het�recht�van�de�Unie),�te�melden,�en�(2)�in�het�
algemeen,�elke�andere�inbreuk�op�het�interne�beleid�van�Befimmo,�te�melden��
aan�een�centraal�contactpunt�binnen�Befimmo,�in�alle�vertrouwelijkheid��
en�zonder�vrees�voor�represailles�in�de�ruimste�zin�van�het�woord.

In�2021�werden�geen�meldingen�geregistreerd�in�het�kader�van�het�
whistleblowing-beleid.

De�gedetailleerde�informatie�inzake�engagement�ten�aanzien�van�betrokken�
partijen�is�te�vinden�in�de�Niet-financiële�overzichten�van�dit�Verslag.

���NIET-FINANCIËLE�STATEN:�ENGAGEMENT�TEN�AANZIEN�VAN�BETROKKEN�PARTIJEN,�P.264

MATERIALITEITSOEFENING 
In�2020�herzag�Befimmo�haar�materialiteitsmatrix�om�haar�ESG-prioriteiten��
in�kaart�te�brengen.�Hiervoor�heeft�de�Vennootschap�een�gediversifieerd�panel�
van�externe�en�interne�betrokken�partijen�benaderd,�wat�haar�in�staat�stelde�om�
een�reeks�interessante�standpunten�te�verzamelen�door�middel�van�interviews,�
workshops,�of�een�online�vragenlijst.�Door�middel�van�deze�materialiteitsmatrix�
heeft�Befimmo�vervolgens�de�prioriteiten�op�milieu-,�sociaal�en�governancevlak�
(ESG)�vastgesteld�en�gerangschikt�volgens�de�verwachtingen�van�alle�betrokken�
partijen.�15�van�deze�ESG-aspecten�werden�door�Befimmo�als�prioriteit�
beschouwd�om�aan�te�werken.

De�resultaten�van�de�materialiteitsanalyse�legden�de�basis�voor�het�ontwerp��
van�Befimmo's�Actieplan�2030,�dat�hierna�in�detail�wordt�toegelicht.
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Sociale prestaties 
Engagement ten aanzien van de betrokken partijen  
Befimmo heeft haar externe en interne betrokken partijen als volgt geïdentificeerd en in kaart gebracht: 
 
Betrokken partijen  Verwachtingen  Antwoorden en communicatiemiddelen  Frequentie  
Financiële 
gemeenschap 
(investeerders, 
analisten, 
aandeelhouders en 
banken) 

 Financiële en strategische 
transparantie  

 In lijn met de corporate governance 
principes 

 Ethiek 
 Zakelijke duurzaamheid 
 Financiële prestatie 

 Jaarlijkse algemene vergaderingen  
 Financiële verslagen 
 Persberichten  
 Roadshows, beurzen en investor days  
 Informatie op de website en op social media 

(LinkedIn en Instagram) 
 Regelmatig contact met het departement IR & 

Communication 

 Jaarlijks 
 
 Occasioneel 
 
 Regelmatig  

Overheden en politiek  Opvolging van de wetgeving  
 Goede relatie en open dialoog met de 

verschillende instanties 

 Transparant en geregeld contact tijdens de 
(her)ontwikkelingsprojecten 

 Regelmatig  

Verenigingen en 
multistakeholder-
forums 

 Bewustwording van de uitdagingen  
 Informatiedeling, samenwerking 

 Betrokkenheid in verschillende projecten  
 Vergaderingen, workshops, seminaries 

 Occasioneel  

Huurders en 
gebruikers 

 Comfort, welzijn, veiligheid  
 Innovatieve oplossingen  
 Aanpasbare ruimtes en flexibiliteit 
 Goede relatie met de Property 

Manager  
 Interessant dienstenaanbod, inclusief 

alternatieve mobiliteitsoplossingen 

 Helpsite, contactdienst  
 Stipte tevredenheidsenquêtes 
 Newsletters  
 Regelmatig contact met het Commercieel 

departement en het Property Management 
 Dagelijks contact met het hospitality team van 

Silversquare 

 Regelmatig  

Leveranciers en 
onderaannemers 

 Eerlijke arbeidspraktijken  
 Veiligheid en welzijn  
 Goede relatie met het voornaamste 

Befimmo-contact  
 Compliance 
 Samenwerkingsmogelijkheden 

 Charter voor verantwoordelijke aankopen  
 Ontmoetingen  
 Geregelde communicatie 

 Regelmatig  

Lokale 
gemeenschappen en 
buurtbewoners 

 Transparante communicatie over de 
(her)ontwikkelingsprojecten 

 Evenementen en informatiesessies 
 Verbetering van het 

gemeenschapsleven 
 Inclusieve projecten, open naar de 

stadsgemeenschappen 

 Nauwkeurige en tijdige communicatie over 
(toekomstige) projecten in de buurt  

 Occasioneel  

Actoren van de bouw: 
architecten, 
studiebureaus, 
aannemers, 
vakmensen 

 Duidelijke en frequente communicatie 
over de werven 

 Veiligheid op de werf 

 Werfvergaderingen  
 Geregelde communicatie  
 Lastenboek  
 Werfbezoeken 

 Regelmatig  

Academische sector  Partnerschap voor de ontwikkeling 
van projecten 

 Informatie- en kennisuitwisseling 

 Partnerschap  
 Deelname in onderzoek 
 Workshops en brainstormsessies 

 Occasioneel  

Teamleden  Goede en eerlijke 
arbeidsomstandigheden  

 Professionele ontwikkeling  
 Algemene en persoonlijke prestaties  
 Opleiding  
 Comfort, welzijn, veiligheid op het 

werk 
 Motiverende compensatie 

 Permanente communicatie (via het Intranet, de 
schermen, Teams-kanalen en Yammer)  

 Team events en afterworks 
 Transversale werkgroepen (Comité B+, LynX-

programma) 
 Jaarlijkse evaluaties en 

tevredenheidsenquêtes, Vox Collector  
 Employee Assistance Programme  
 Permanente opleidingsmogelijkheden (taal- en 

IT-lessen, mindfulness,time management) 

 Dagelijks  
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EXTERNE BETROKKEN PARTIJEN 

Financiële gemeenschap (investeerders, analisten, aandeelhouders, 
banken)  
De afdeling IR & Communicatie heeft de verantwoordelijkheid om transparant te communiceren over de activiteiten van de 
Vennootschap en ook over hun opvolging. De informatie wordt gepubliceerd in de vorm van (jaarlijkse en halfjaarlijkse) 
verslagen en persberichten. Het departement organiseert evenementen 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 financiële beurzen. In dit kader worden de media daarom ook als belangrijke betrokken 
partijen beschouwd vanwege hun rol bij het doorgeven van informatie aan de bevolking en aan onze belangrijke betrokken 
partijen.  
 
Befimmo werkt samen met banken voor al haar financieringen, en sinds 2021 voor haar duurzame financieringen volgens 
haar Green Financing Framework. 
 
Om haar dialoog met de financiële gemeenschap te verbeteren, wil het departement IR & Communicatie nieuwe 
roadshowsteden identificeren waar Befimmo (potentiële) investeerders kan ontmoeten. Aan de hand van haar antwoorden 
op de ESG-vragenlijsten van investeerders kan Befimmo nagaan hoe ze evolueert in de tijd en zich vergelijken met haar 
sectorgenoten. 
 

Overheden en politiek 
 Europese Unie: Befimmo volgt de ontwikkelingen van de nieuwe EU-wetgeving op de voet. 
 Brussel: Leefmilieu Brussel: 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 (her)ontwikkelingsprojecten. 

 Vlaanderen: alle vergunningsaanvragen worden ingediend via het digitale platform "Omgevingsloket".  
 Wallonië: de contacten verlopen rechtstreeks met de administraties. 
 

Verenigingen, partnerschappen en multi-stakeholderforums 
Befimmo is lid van verschillende verenigingen, met als voornaamste doel informatie uit te wisselen. Deze verenigingen 
hebben geen enkel politiek doel en worden niet beschouwd als een lobbyactiviteit.  
 
Om een brede dialoog met meerdere partijen te kunnen onderhouden, moet Befimmo contacten onderhouden met 
bedrijven, verenigingen en multi-stakeholderforums. 
 
CO.STATION 
Midden 2020 werd Befimmo vastgoedpartner van Co.Station, het platform voor innovatie en ondernemerschap. Ze is ook 
medeoprichter van het innovatie-ecosysteem ‘Co.Building’ (nu in handen van Nova Reperta). Dit ecosysteem begeleidt 
meer dan 20 bedrijven om samen intelligente en duurzame gebouwen te ontwerpen, waarin de milieukwaliteit een centrale 
plaats krijgt op de werkplek en in huisvesting. Met dit partnerschap is Befimmo actief betrokken bij een vooruitstrevend 
ecosysteem dat openstaat voor maatschappelijke thema's zoals mobiliteit, integratie in de stad en gebruik van hulpbronnen.  
 
BVS 
Befimmo blijft zich sterk inzetten in haar relatie met de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). De BVS en 
Befimmo hebben dus ook in 2021 weer actief samengewerkt, via werkgroepen, om de federale en regionale voorschriften 
inzake vastgoed te integreren. De CEO maakt deel uit van de raad van bestuur van de BVS en de CFO maakt deel uit van 
de Commissie Fiscaliteit van de BVS. De Head of Environment is voorzitter van de Technische Commissie – Duurzaamheid.  
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RICS 
Het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is een Engels professioneel organisme met de opdracht om het 
vastgoedberoep te reglementeren en te promoten, om een niveau van uitmuntendheid en professionalisme onder haar 
leden te handhaven, door doorlopende opleiding, om de klanten en consumenten te beschermen dankzij een strenge 
deontologische code. De CEO van Befimmo is lid van het RICS.  
 
THE SHIFT 
Befimmo is actief lid van het Belgisch netwerk The Shift, dat meer dan 530 organisaties groepeert die zich inzetten voor 
duurzame ontwikkeling. Befimmo is via The Shift toegetreden tot de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Deze 
alliantie is een gemeenschap van Belgische organisaties die hun klimaatambities ernstig nemen en kiezen voor de weg van 
de wetenschap voor het opstellen van doelstellingen.  
 
WTCB 
Befimmo neemt actief deel aan bijeenkomsten georganiseerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf (WTCB) over meer technische vraagstukken, onder meer inzake het BIM, circulair gebruik en het milieu.  
 
EPRA 
European Public Real Estate Association (EPRA) is een professionele organisatie die de standpunten van de 
vastgoedsector op Europese schaal verdedigt. In 2021 heeft de General Counsel & Secretary General opnieuw 
deelgenomen aan het Tax & Regulatory Committee, de werkgroep die zich over de Europese regelgevende materies buigt. 
De CFO maakte 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 was lid van het IR Committee, dat de communicatie met de investeerders behandelt.  
 
VBO 
De General Counsel & Secretary General is bestuurder van de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde 
Vennootschappen (BVBV) die deel uitmaakt van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), lid van de Advisory 
Council van de vereniging European Issuers (analyse en uitwisseling over onderwerpen van algemeen belang voor de 
beursgenoteerde vennootschappen, opvolging van de financiële regelgevingen, van bestuurskwesties, enz.) en lid van het 
Instituut voor Bedrijfsjuristen.  
 
BE-REIT ASSOCIATION  
De CFO en de General Counsel & Secretary General zijn allebei lid van de BE-REIT Association, die in december 2015 werd 
opgericht om de boekhoudkundige, wettelijke en fiscale regelgevingen met een impact op de sector te bespreken. De CFO 
was voorzitter van de vereniging en de General Counsel & Secretary General staat aan het hoofd van het Legal & 
Regulatory Committee.  
 

Huurders en gebruikers 
Befimmo streeft naar een regelmatig contact met haar huurders. Ze worden op de hoogte gehouden van de werken in hun 
gebouw, maar er is ook een gerichte communicatie telkens er een nieuwe dienst in hun werkomgeving wordt ingevoerd. 
Doelgerichte communicatie Het IR & Communicatieteam van Befimmo begeleidt de Property Managers om duidelijke en 
coherente communicatie te verstrekken.  
 
DOELGERICHTE COMMUNICATIE 
Het Commerciële departement is verantwoordelijk voor de uitleg van alle voordelen van een gebouw aan de potentiële 
huurder. Dit gebeurt via regelmatig contact en bezoeken aan een gebouw. Wanneer de huurder het contract ondertekent, 
leidt de Property Manager van het gebouw hem rond, waarbij hij alle praktische en technische aspecten van het gebouw 
uitlegt, zoals veiligheidsthema's, maar ook informatie over infrastructuur en diensten. Alle nodige informatie wordt ook naar 
de huurder gestuurd.  
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De Communicatie- en Hospitality-departementen van Befimmo ondersteunen de Property Managers bij punctuele events 
om te zorgen voor een duidelijke en coherente communicatie via kanalen zoals nieuwsbrieven, schermen in de 
inkomhallen, enquêtes, evenementen en informatiesessies.  
 
HELPSITE 
Dit sterk presterend instrument helpt de Property Manager om de incidenten en interventie-aanvragen te plannen, uit te 
voeren en op te volgen. Het is een online en collaboratieve applicatie die een beveiligde externe toegang voor de huurders 
(en leveranciers) biedt. De Helpsite maakt het voor het Property Management mogelijk om het beheer van de incidenten te 
optimaliseren en om de huurders te garanderen dat hun ingediende aanvragen goed opgevolgd worden. 
 
De Property Managers sturen de Helpsite gebruikersgids naar elke nieuwe huurder en geven de nodige uitleg over dit 
essentiële instrument. 
 

Leveranciers en onderaannemers  
Om de duurzaamheidsaanpak verder te integreren in haar bevoorradingsketen, heeft Befimmo een Gedragscode voor 
Leveranciers ontwikkeld om haar verwachtingen tijdens het engagement van haar leveranciers duidelijk te communiceren.  
 

Lokale gemeenschappen en buurtbewoners  
Befimmo wil graag dat elk gebouw in haar portefeuille harmonieus past in de omgeving waar het gevestigd is, zowel 
architecturaal als door de gedeelde diensten die er worden aangeboden en de activiteiten die er plaatsvinden.  
Befimmo wil beantwoorden aan de verwachtingen van de externe gemeenschap door gebouwen te ontwerpen die open 
zijn naar de stad, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van de diensten die in het gebouw worden aangeboden.  
 

Actoren van de bouw: architecten, studiebureaus, aannemers, 
vakmensen 
 Het Project-departement staat in voor de samenhang en de samenwerking tussen de verschillende actoren in de 

stadia van de programmering en het ontwerp van haar (her)ontwikkelingsprojecten. 
 Het Property-departement staat in voor de samenwerking tussen de actoren bij verbeteringswerken aan gebouwen.  
 Het Building Information Management (BIM) systeem is een geheel van processen om de toepassing van 

bouwprocedés in goede banen te leiden en om de mededeling, de uitwisseling en het beheer van gegevens rond een 
vastgoedproject te vergemakkelijken.  

 Befimmo volgt en past de BRE Environmental Assessment Method (BREEAM)-certificering sinds 2010 toe voor haar 
hele portefeuille, zowel in exploitatie als voor de (her)ontwikkelingsprojecten. 

 De vereniging Up4North groepeert een tiental vastgoedpartners van de Noordwijk en zette haar werk verder, onder 
impuls van Befimmo. De belangrijkste doelstelling van deze vzw is de monofunctionele Brusselse Noordwijk om te 
vormen tot een levendige en inclusieve Brusselse wijk.  

 

Academische sector 
In het kader van de denkoefening over de digitale transformatie van haar ruimtes, besliste Befimmo om zich begin 2019 aan 
te sluiten bij andere privépartners (Joyn International, Thanksys, Belfius) voor de oprichting en sponsoring van de Smart 
Cities Chair, georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, haar faculteit Economische en Sociale Wetenschappen, de 
Solvay Business School en haar onderzoekscentrum Imec-SMIT.  
 
Samen met de VUB en haar onderzoekscentrum Imec-SMIT werd ook een co-creatiesessie georganiseerd over de werkplek 
van de toekomst. Tijdens deze workshop werden de behoeften van werknemers in de post-pandemische wereld besproken 
en hoe bedrijven zoals Befimmo de ruimte met behulp van technologieën kunnen aanpassen en meer flexibiliteit voor de 
gebruikers kunnen brengen. 
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INTERNE BETROKKEN PARTIJEN 
De beste manier om te zorgen voor goede betrekkingen met interne betrokken partijen is het onderhouden van een 
regelmatige dialoog. Befimmo’s doel is om de dialoog met haar team blijvend te verbeteren. Dit doet ze door de 
communicatiemiddelen te verbeteren door ze aan te passen aan elke persoon en situatie, en tegelijk de nadruk te leggen 
op het menselijk contact. 
 

Het team 
Buiten de dagelijkse begeleiding van het HR-departement, heeft Befimmo nog een aantal kanalen aangelegd voor de 
interne communicatie en samenwerking:  
 Het Intranet en de Teams Flash Info zijn de belangrijkste communicatiekanalen voor formele en informele informatie.  
 Eind 2021 werden alle medewerkers van Befimmo opnieuw uitgenodigd om hun tevredenheid over de interne werking 

van de Vennootschap te kennen te geven. Befimmo heeft eveneens een Vox Collector ingevoerd. Dit systeem stuurt 
dagelijks een nieuwe vraag naar de medewerkers. Deze methode van bevraging is snel en biedt de kans om informatie 
over het hele jaar te verzamelen.  

 Om de communicatie tussen de departementen te verbeteren en om de transversale projecten te vergemakkelijken, 
werden verschillende collaboratieve IT-instrumenten ingevoerd (Teams, SharePoint en andere programma’s worden 
onderzocht en/of ontwikkeld).  

 Banden scheppen betekent het aanbieden 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. Dit LynX-programma is 
transversaal: teamleden wordt gevraagd deel te nemen aan enkele projecten en testers te worden voor nieuwe 
oplossingen.  

 

De Raad van Bestuur en Comités 
De Raad werkt mee aan de opmaak en de goedkeuring van de budgetten en aan belangrijke beslissingen op het vlak van 
duurzaamheid, onder meer tijdens strategische bijeenkomsten van de Raad en tijdens de driemaandelijkse vergaderingen 
voor de publicatie van de resultaten. 
  
Het Uitvoerend Comité verzekert de effectieve leiding en het beheer van de operationele activiteiten van de 
Vennootschap. Elke maand worden duurzaamheidsthema's besproken tijdens de vergaderingen van het Uitvoerend 
Comité. 
 
Ten slotte staat de ESG-Cel in voor de ontwikkeling en de opvolging van het Actieplan 2030 en voor de toekenning van de 
gepaste middelen. Ze werkt actief mee aan de jaarlijkse Directiebeoordeling van het Milieumanagementsysteem ISO 14001. 
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