
Sustainable
Development
Goals

Chronologisch overzicht 
SDG doelstellingen



2021 Duurzaamheidscharter introduceren dat ondertekend wordt door al onze partners

2021 Circulair businessmodel verfijnen

2021 Actieplan project “upgrade diversity” realiseren

2021 Babysitlijsten en boodschappers niet enkel bij start project maar integreren

2021 Stop met roken project uitbreiden naar onze huurders

2021
Nieuwe kapitaalronde Upgrade Solidarity om toegankelijkheid tot hulp te blijven 

garanderen aan huurders in nood

v
2021

2-daagse innovatietrip met de bouwcoördinatie afdeling rond circulair en 

duurzaam bouwen

2021
Gendergelijkheid nastreven in de RVB’s die de aandeelhouders vertegenwoordigen 

van de verschillende patrimoniumvennootschappen

2021 Zero food waste project integreren bij Upliving

2021 Voorstudies van nieuwe projecten in houtbouw
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2021
Compostvat voorzien in projecten waar het niet mogelijk is om op een leefbare 

manier kippen te houden

2021 Afval met 10% verminderen in gebouwen

2021 Afval met 10% verminderen op de werven

2021-2022

Awareness creëren bij onze aannemers door het geven van infosessies en 

webinars rond de uitdagingen rond het verminderen van de embodied CO2 

uitstoot.

2021-2022 Ter plaeten Upkot: opnieuw in dienst stellen warmtepomp en beo-veld

2021-2022

Verduurzamingsplan maken voor assets under management: onderzoeken hoe we 

de operationele CO2 uitstoot van reeds gerealiseerde assets under management 

kunnen compenseren 

2021-2022
Studie maken van alle gerealiseerde projecten rond totale CO2 uitstoot: zowel 

embodied carbon als operational carbon 

2021-2022 ISO 50001 certificaat behalen

2022

Financieel zichtbaar en tastbaar maken van de geleverde inspanningen en 

die koppelen aan de sustainable return on investment in de economische 

haalbaarheidsstudies

2023 Eerste concreet project in CLT bouw als proof of concept
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2023

Project “energy controlling” definitief opleveren: inregeling installaties en 

monitoring energieverbruik om energie te besparen EN voorspellingen te kunnen 

doen inzake verbruik en onderhoud van de installaties

2023 infarm.com implementeren in gebouwen

2024 10% minder energieverbruik in onze gebouwen

2025 De harde mobiliteit (autogebruik) van onze medeMerkers moet dalen tot 30% 

2025
De embodied carbon van onze nieuwe bouwprojecten moet gehalveerd worden 

(starten met try-out, daarna uitrollen)

2030 Integratie van buurtparken en volkstuinen in de grotere projecten

2030 EV charging points beschikbaar stellen aan de buurt

2030 75% van de reeds gerealiseerde assets under management geëlektrificeerd  

2035 Embodied carbon van nieuwe projecten naar zero uitstoot 

2040 100% van de reeds gerealiseerde assets under management geëlektrificeerd 

droom Plaatsen windmolen in eigen beheer met Limoengroen 
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   Okay
Let’s do this!
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