Gent, april 2021

Duurzaamheids
charter

Missiegedreven
Upgrade Estate1 is een missiegedreven onderneming die sociale impact en maatschappelijke meerwaarde creëert.
Upgrade Estate wil sociale, ecologische en economische duurzaamheid versterken op de lange termijn en wil daar ook
andere bedrijven uit de toeleveringsketen bij betrekken en toe aanzetten.

Future-Fit2
Upgrade Estate werkt mee aan een samenleving die steeds rechtvaardiger op sociaal gebied, steeds inclusiever op
economisch gebied en steeds milieuvriendelijker wordt. Het zoekt actief naar het wegnemen van belemmeringen
voor onze collectieve vooruitgang. Het ondersteunt ondernemerschap en intrapreneurschap met het oog op een
toekomstbestendige samenleving. Om de voortgang hiervan meetbaar te maken, gebruikt Upgrade Estate de Future-Fit
Business Benchmark management tool.

17 Sustainable Development Goals
De Verenigde Naties ontwikkelden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, handvaten voor organisaties om concrete
duurzaamheidsacties in de praktijk te brengen. Upgrade Estate werkt actief rond deze doelstellingen bij elke actie of
nieuwe stap die ze zetten.

Verduurzaming van de waardeketen3
Upgrade Estate wil niet alleen zelf bijdragen tot positieve impact en future-fitness, maar wil daar ook alle bedrijven bij
betrekken die meewerken in de waardeketen. Door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Upgrade Estate,
onderschrijven deze bedrijven dat ze zullen meewerken aan het verduurzamen van deze waardeketen.

Samen Future-Fit
Het bereiken van een Future-Fit Society - een toekomstbestendige samenleving - lukt niet binnen de vier muren van één
bedrijf. Het kan wel lukken als bedrijven en mensen samenwerken. Dit charter onderstreept de intentie om samen te
werken aan verduurzaming. Dit doen we samen, ondermeer, door
de 10 Beginselen van de UN Global Compact (bijgevoegd in bijlage 1) te erkennen en te onderschrijven, voor 		
zichzelf en alle bedrijven die aan hen toeleveren, rechtstreeks of via tussenschakels;
de 8 wetenschappelijk onderbouwde eigenschappen van een Future-Fit Society (bijgevoegd in bijlage 2) te 		
erkennen als ultiem doel, door concrete initiatieven te nemen voor het – stap voor stap - wegwerken 		
van belemmeringen in het streven naar future-fitness en door zelf bij te dragen tot positieve maatschappelijke
impact vanuit de eigen sterktes.

1 En alle verbonden ondernemingen
2 De open-source Future-Fit Business Benchmark is beschikbaar op www.futurefitbusiness.org
3 Info beschikbaar op https://sdgs.un.org/goals ; zie ook Bijlage 3

Bijlage 1
De 10 Beginselen van de UN Global Compact
We volgen de 10 Beginselen van de United Nations Global Compact4 die op hun beurt afgeleid zijn van diverse
universele bronnen5.

Mensenrechten

Werk

Milieu

Anti-Corruptie

beginsel 1

Bedrijven moeten de bescherming van internationaal afgekondigde
mensenrechten steunen en eerbiedigen

beginsel 2

en ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van
de mensenrechten.

beginsel 3

Ondernemingen moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve
erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven,

beginsel 4

alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid afschaffen,

beginsel 5

kinderarbeid daadwerkelijk afschaffen, en

beginsel 6

discriminatie in arbeid en beroep daadwerkelijk afschaffen.

beginsel 7

Bedrijven moeten een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen
steunen,

beginsel 8

initiatieven nemen ter bevordering van meer
milieuverantwoordelijkheid, en

beginsel 9

de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën
aanmoedigen.

beginsel 10

Ondernemingen moeten alle vormen van corruptie bestrijden,
inclusief afpersing en omkoping.

4 De 10 Beginselen van de Verenigde Naties – “The 10 Principles of the UN Global Compact”- zijn te vinden op https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
5 De 10 Beginselen van de UN Global Compact zijn op hun beurt afgeleid van de “Universal Declaration of Human Rights”, de “International Labour Organization’s Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work”, de “Rio Declaration on Environment and Development” en de “United Nations Convention Against Corruption”.

Bijlage 2
De 8 eigenschappen van een Future-Fit Society, het ultieme doel
De 8 eigenschappen van een Future-Fit Society – toekomstbestendige samenleving.
Elke organisatie draagt verantwoordelijkheid in het streven naar future-fitness.

Energie is hernieuwbaar en voor iedereen beschikbaar.

Water is afkomstig van verantwoorde bronnen en is voor iedereen beschikbaar.

Natuurlijke hulpbronnen worden beheerd om gemeenschappen, dieren en ecosystemen te beschermen.

Het milieu is vrij van verontreiniging.

Afval bestaat niet. Alles is circulair (demonteerbaar, herbruikbaar, recycleerbaar).

Onze fysieke aanwezigheid beschermt de gezondheid van ecosystemen en gemeenschappen.

Mensen hebben de mogelijkheid en de kans om een vervullend leven te leiden.

Sociale normen, bestuur en economische groei stimuleren het streven naar future-fitness.

Bijlage 3
De 17 Sustainable Development Goals
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