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Officenter realiseerde 14 vestigingen in 12 jaar tijd 
en groeide zo uit tot de tweede grootste speler op 
de Belgische markt. De snelle groei verhinderde 
ons niet om steeds maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen en nu vonden we het tijd om dit 
alles in kaart te brengen.

Al jaren pleit ik ervoor dat iedereen moet trachten 
om zijn maatschappelijk engagement op te 
nemen. Ik probeer ervoor te zorgen dat de mensen 
rondom mij het goed hebben, goede doelen draag 
ik een warm hart toe en ik ben bestuurder van 
het Huis Erika Thijs, een inloophuis waar mensen 
ondersteuning krijgen bij kankerverwerking.

Als Algemeen Directeur van Officenter trek ik die 
lijn door in onze bedrijfsvoering. Ook Officenter 
steunt goede doelen en hecht van bij het begin 
grote waarde aan duurzame relaties met 
medewerkers en klanten. Het zit in ons DNA en 
vloeit voort uit de sterke servicegerichtheid van 
het hele team. Zo richtten we een Officenter-
community op om klanten via allerlei initiatieven 
de kans te geven met elkaar te connecteren. Ook 
doen we er alles aan om langetermijnrelaties aan 
te gaan met al onze stakeholders.

De druk op bedrijven om duurzaam te onder-nemen 
neemt toe. Financieringsinstellingen,(potentiële) 
klanten en medewerkers geven de voorkeur aan 
bedrijven met een sterke duurzaamheidsvisie. 
Gezien de vele inspanningen die we tot nu toe 
al leverden, ervaren we de strengere eisen als 
positieve stimulans om onze koers verder te 
zetten en duurzaamheid nog meer te verankeren 
in onze aanpak. 

Om een beter inzicht te krijgen in ons duurzaam-
heidsbeleid, gingen we concreet aan de slag. 
Met het  team volgende we opleidingen om de 
initiatieven in kaart te brengen. Die inspanningen 
resulteerden in dit duurzaamheidsverslag.
Het verslag maakt een inventaris van onze 
duurzaamheidsinitiatieven volgens de bijhorende 
SDG’s (Sustainable Development Goals).

Verder besteedt het verslag aandacht aan onze 
duurzaamheidsambities en -strategie voor de 
komende jaren. Zo bouwt Officenter namelijk 
verder aan zijn toekomst als ambitieus, gezond 
en duurzaam bedrijf.

Christa Jouck

oktober 2022
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Officenter	 ontstond	 in	 2010	 op	 initiatief	 van	 Christa	
Jouck	en	Koen	Batsleer.	Samen	met	7	vrienden	kochten	
ze in Hasselt een verouderd kantoorgebouw om het 
te herpositioneren tot performant en lokaal verankerd 
businesscenter.	Zo	creëert	Officenter	een	dynamische	
en professionele werkomgeving voor gelijkgestemde 
ondernemers.	Freelancers,	eenmanszaken,	start-ups,	
groeiers, lokale kmo’s en multinationals ontdekken 
de	 voordelen	 van	 Officenter	 als	 coworkingspace,	
hoofdkantoor of satellietkantoor voor medewerkers.

Officenter	 legt	 de	 focus	 op	 klanttevredenheid,	
flexibiliteit	en	duurzaam	ondernemen.	Die	visie	trekt	de	
organisatie	door	in	elk	aspect	van	haar	bedrijfsvoering.
In 2011 opende de vestiging in Turnhout haar deuren, 
in 2012 was Antwerpen aan de beurt nadien volgden 
Maastricht,	Leuven,	Geel,	Vilvoorde,	Aalst,	Zaventem,	
Genk,	 Sint-Truiden,	 Beringen	 en	 Pelt.	 Allemaal	
lokaal verankerd en met lokale ondernemers als 
investeerders.

Officenter	hanteert	een	heldere,	vaste	prijszetting	en	
biedt	haar	klanten	flexibele,	opzegbare	contracten	die	
ze altijd kunnen aanpassen aan de noden van hun 
bedrijf.	De	kantoren	worden	aangeboden	als	fullservice-

concept.	Met	het	principe	van	shared	services	staat	de	
organisatie haar klanten bij in hun ambities. Onthaal, 
bistro,	 koffie,	 water,	 IT-ondersteuning,	 printers,	
keuken,	 parking,	 schoonmaak,	 stoelmassage	 en	 tal	
van leuke events zijn inbegrepen in de maandelijkse 
huurprijs.	Alle	locaties	staan	ook	zonder	meerprijs	ter	
beschikking	van	alle	Officenter-klanten.

Ook	 gaat	 Officenter	 uit	 van	 waardecreatie	 door	met	
de	hulp	van	investeerders	en	bancaire	financieringen	
een	 hoog	 investeringsritme	 aan	 te	 houden.	 Zo	 stijgt	
de waarde van de gebouwen jaarlijks en blijft het 
vooropgestelde businessmodel kloppen.

Sinds	de	oprichting	kende	Officenter	een	ongekende	
groei. Dankzij de ontzettend inspirerende 
werkomgeving neemt de organisatie haar klanten 
mee	 in	 die	 groei.	 Vandaag	 kan	 Officenter	 voor	
haar	 14	 locaties	 rekenen	 op	 204	 investeerders,	 80	
medewerkers en meer dan 900 klanten.
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Onze groei doorheen de jaren

We zoeken 
steeds locaties 
op maat van 
onze klanten

We blijven niet 
stilzitten

0468/12.15.13
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Sint-Truiden

14		 locaties
204 investeerders
80  medewerkers
900  klanten

Onze klanten groeien met ons mee

Blits-Smartrepairs.be
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In	de	vestigingen	van	Officenter	staat	alles	in	het	teken	
van klanttevredenheid. 

Op	 alle	 Officenter-locaties	 verzorgen	 enthousiaste	
en	 uiterst	 vriendelijke	 Happy	 Client	 Assistants	 een	
warm en vriendelijk onthaal van klanten, bezoekers 
en	 leveranciers.	 Tijdens	 de	 aanwervingsprocedure	
selecteert	 Officenter	 de	 Happy	 Client	 Assistants	 op	
hun	 vriendelijkheid,	 glimlach	 en	 omgangsvormen.	
Bezoekers voelen onmiddellijk dat alle medewerkers 
de	visie	van	Officenter	volledig	ondersteunen.

De	Happy	Client	Assistants	beheren	de	vergaderzalen, 
regelen	 de	 facturatie,	 beantwoorden	 telefoonop-
roepen, organiseren events en nog veel meer. Het 
zijn	meertalige	multitaskers	met	slechts	één	doel:	de	
tevredenheid van elke bezoeker garanderen. Op tijd 
en	stond	zorgen	de	Happy	Client	Assistants	voor	leuke	
verwennerijen: een deugddoend ijsje op een zomerse 
dag,	een	heerlijk	speculaasje	voor	Complimentendag,	
enzovoort.

Onder	 het	 motto	 ‚klant	 is	 koning‘,	 gaat	 Officenter	 in	
op alle vragen van haar klanten. Die ingesteldheid 
was de voorbije jaren mee verantwoordelijk voor de 

enorme	groei	van	de	organisatie.	Vooraleer	Officenter	
verzoeken van klanten in alle vestigingen uitrolt, 
belanden ze in een testfase. Nadat bijvoorbeeld de 
stoelmassage tijdens zo’n testfase kon rekenen op 
enthousiasme van de klanten, staat ze nu maandelijks 
op	het	programma	in	alle	Officenter-vestigingen.

Al	 die	 inspanningen	 lonen	 de	 moeite.	 Officenter	
kan namelijk prat gaan op een indrukwekkende 
klanttevredenheid.	Zelfs	tijdens	de	pandemie	toonden	
enquêtes een stijging van de klanttevredenheid van 
87% in 2019 naar 89% in 2020 en zelfs 90% in 2021. 
Ook	 de	 waardering	 van	 de	 Happy	 Client	 Assistants	
steeg in dezelfde jaren van 93% naar 94% en 95%. 
Dat	 kan	 tellen	als	appreciatie.	De	 responsgraad	van	
de	enquête	bedraagt	87%,	een	indrukwekkend	cijfer.	
Klanten die de tevredenheidsenquête invullen, maken 
kans	 op	 een	 gastronomisch	 sterrendiner	 voor	 twee.	
Door de hoge responsgraad zijn de resultaten ook 
representatief.	 Uit	 de	 enquête	 haalt	 Officenter	 meer	
dan	 100	 ideeën	 en	 suggesties	 die	 de	 actiepunten	
voor	 het	 volgende	 jaar	 mee	 bepalen.	 Zo	 speelt	
Officenter	het	klaar	om	haar	dienstverlening	steeds	te	
optimaliseren. 

Klantentevredenheid 
als ultieme doel

Onder het motto
“klant is 
koning” gaat 
Officenter	in	op	
alle vragen van 
de klanten

Al die inspanningen 
lonen de moeite.
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Klantentevredenheid 
Naast	 de	 Happy	 Client	 Assistants	 en	 de	 all-in-
dienstverlening	 doet	 Officenter	 inspanningen	 om	
haar klanten de kans te geven om met elkaar te 
connecteren.	Zo	organiseert	Officenter	kennislunches:	
leerrijke	lunches	waarbij	klanten	leren	van	elkaar.	Elke	
maand staat er ook een Meet & Greet op de agenda: 
een afterworkevent waarop klanten ongedwongen met 
elkaar in gesprek gaan.

Officenter	start	ook	zelf	samenwerkingen	met	klanten.	
Met	het	programma	Well-Being	maakt	Officenter	samen	
met	 klant	 Ready2Improve	 werk	 van	 de	 fitheid	 van	
haar	klanten.	Verder	ontwikkelde	Officenter	een	 intern	
onlineplatform,	 Officenter	 Connect,	 waarop	 klanten	
posten waarnaar ze op zoek zijn.
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Aan de basis van onze strategie liggen onze 
kernwaarden. We vatten ze als volgt samen:

• We zijn delers: Elke vierkante meter vullen we in 
op	de	meest	efficiënte,	praktische	en	eerlijke	manier	
om	te	delen.	Onze	deelcultuur	dragen	we	hoog	in	het	
vaandel. Het is voor ons belangrijk dat mensen bij 
ons	 thuiskomen	 en	 dat	 we	 een	 community	 bouwen	
door netwerken te bevorderen en aan te moedigen 
tussen	alle	bedrijven.	Zo	ontstaat	kruisbestuiving	met	
en tussen onze klanten. We ontzorgen onze klanten 
en	 hebben	 oog	 voor	 hun	 comfort.	 Voorbeelden	
zijn gedeelde parkeerplaatsen, vergaderruimtes, 
inkomhal,	receptie,	enzovoort.	Ook	het	eigenaarschap	
van	 Officenter	 wordt	 verdeeld	 over	 meerdere	
aandeelhouders,	 waardoor	 de	Officenter-vestigingen	
verankerd	zijn	in	de	lokale	gemeenschap.

• We zijn impactmakers:  We houden vast aan 
onze	 belangrijkste	 kernwaarden:	 maatschappelijk	
engagement, lokale verankering en duurzaam 
ondernemen.	 Zo	 bieden	 we	 oplaadpunten	 voor	
elektrische	 wagens,	 voorzien	 zonnepalen	 onze	 ge-
bouwen van groene stroom en steunen we goede 
doelen, zoals het Huis Erika Thijs.

• We zijn onszelf:	 Onze	 community	 is	 hecht,	 onze	
werksfeer gemoedelijk. We vertrouwen elkaar en dat 
geeft	ons	de	kracht	om	steeds	verder	te	groeien.	Elke	
bezoeker	wacht	een	warm	onthaal	met	een	glimlach	
en	voelt	zich	direct	thuis	in	de	familiale,	gemoedelijke	
sfeer.

• We zijn doeners: Klanttevredenheid	is	ons	belang-
rijkste	doel.	Tegelijkertijd	zorgen	we	voor	efficiëntie	door	
bijvoorbeeld	 digitalisering.	 Een	 goed	 idee	 concretis- 
eren we onmiddellijk. 

Kernwaarden	Officenter

Elke vierkante 
meter vullen 
we in op de 
meest	efficiënte,	
praktische	en	
eerlijke manier 
om te delen

• oplaadpunten
• zonnepanelen
• goede doelen
• vergaderzalen
• onthaaldiensten
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Officenter	 ademt	 duurzaamheid	 en	 had	 van	 bij	 het	
begin een duurzaamheidsvisie avant la lettre. De 
organisatie neemt namelijk al lang initiatieven om 
duurzaam te ondernemen.

Vanuit	haar	sterke	klanttevredenheid	kreeg	Officenter	al	
snel de impuls van haar klanten om duurzame stappen 
te zetten. Het doel van dit duurzaamheidsverslag 
is om alle inspanningen samen te brengen in een 
duurzaamheidsstrategie.

Ook	daarvoor	deed	Officenter	een	beroep	op	een	van	
haar klanten. Het externe bureau verleende advies 
en	gaf	concreet	vorm	aan	de	verdere	strategie.	In	het	
kader	daarvan	ontstond	ook	een	interessante	podcast	
op	Spotify.

Voor	de	opmaak	van	dit	duurzaamheidsverslag	gingen	
we	 pragmatisch	 te	 werk.	 Tijdens	 enkele	 workshops	
maakten	 we	 een	 overzicht	 van	 de	 bestaande	
initiatieven rond duurzaamheid. Daarna namen we 
het	 hieronder	 beschreven	 duurzaamheidsframework	
onder de loep. Dat framework bood ons de basis van 
waaruit we onze prioriteiten vastlegden.

2  Duurzaamheidsframework 
    en materialiteitsmatrix

We 
verankeren 
duurzaamheid 
in ons beleid

Effectief,	
pragmatisch	en	
consequent

Duurzaamheid@officenter
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Als framework voor het duurzaamheidsverslag koos 
Officenter	voor	de	SDG’s	of	Sustainable	Development	
Goals.	Het	was	voor	Officenter	de	meest	pragmatische	
en interessante aanpak om de duurzaamheidsstrategie 
verder uit te werken.
 
In	 september	 2015	 nam	 de	 Algemene	 Vergadering	
van	 de	 Verenigde	 Naties	 de	 Agenda	 2030	 met	 de	
17 Sustainable Development Goals of Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen aan. De komende jaren 
moeten	 de	 17	 SDG’s	 in	 combinatie	met	 169	 doelen	
een	 actieplan	 verschaffen	 om	 de	 armoede	 uit	 de	
wereld te helpen en de planeet terug op koers te zetten 
richting	duurzaamheid.	De	doelen	verwijzen	naar	de	
3	aspecten	van	duurzame	ontwikkeling:	economisch,	
sociaal	en	ecologisch.
 
De agenda benadrukt het universele karakter en de 
noodzaak	om	het	actieplan	wereldwijd	uit	te	voeren.
 

Om de vooruitgang te meten, gebruikt UNSTAT 169 
subdoelen.	Daarbij	splitst	het	de	indicatoren	op	volgens	
categorieën,	 zoals	 geslacht,	 leeftijd	 en	 geografische	
ligging. Die lijst zal in de toekomst zeker nog evolueren 
en	de	verschillende	 landen	worden	gestimuleerd	om	
op	nationaal	vlak	preciezere	metingen	te	voorzien.	
 
Aan de basis van de SDG’s liggen 5 grote thema’s: 
mens,	planeet,	welvaart,	vrede	en	partnerschap.

Duurzaamheidsframework

De planeet 
terug op koers 
zetten richting 
duurzaamheid

Economisch,	
sociaal	en	
ecologisch

Dialoog met de stakeholders

Belangrijke 
participatie van 
stakeholders

Hetzij informeren, 
adviseren, 
coproduceren,	
beslissen

Bedrijven	 hebben	 impact	 op	de	maatschappij,	maar	
ondervinden	op	hun	beurt	invloed	van	maatschappelijke	
groepen. Het zijn de stakeholders of belanghebbenden 
van een bedrijf. Denk vooral aan aandeelhouders, 
medewerkers,	klanten,	leveranciers,	de	omgeving,	de	
media,	enzovoort.	In	de	duurzaamheidscontext	is	ook	
het milieu een belangrijke stakeholder. 
 
Maatschappelijk	 Verantwoord	 Ondernemen	 (MVO) 
houdt in dat bedrijven in dialoog gaan met hun 
stakeholders.	 Bedrijven	 met	 een	 duurzaam	 stake- 
oldermanagement houden rekening met de in kaart 
gebrachte	 impact	en	belangen	van	hun	stakeholders	
– intern en extern. 
 
Officenter	 bepaalde	 wie	 de	 interne	 en	 externe	
stakeholders zijn en welke betrokkenheid ze krijgen 
in het duurzaamheidsbeleid. Die betrokkenheid volgt 
de	participatieladder:	een	denk-	en	werkmodel	uit	de	
burgerparticipatie.	 Officenter	 focust	 op	 informeren,	
adviseren,	coproduceren	en	beslissen.
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•  Bestuurders 

•  Management 

Meebeslissen Coproduceren/
Samenwerken

•		 Studenten	(studentenjob/
	 stage)	die	graag	meewerken
 aan het onderwerp

• Medewerkers die graag 
 meewerken aan het
 onderwerp

• Klanten die graag
 meewerken aan het
 onderwerp

• Uitbaters Bistro

•	 Sociale	Economie
	 (maatwerkbedrijven)

•	 Leveranciers	die	graag
 meewerken aan het
 onderwerp

• Medewerkers 

• Shareholders

• Studenten 
	 (studentenjob/stage)	

• Klanten

•	 Leveranciers

• Overheid

•	 Prospecten

• Buren

•	 Volgers

• Studenten 
	 (die	komen	studeren)

• Bezoekers Bistro

•	 Sociale	Doelen

• Banken

InformerenAdviseren/
Consulteren

Stakeholder Mapping

Keep Satisfied/Beïnvloeder

• Medewerkers (zonder specifieke
 interesse in het onderwerp)

• Klanten (zonder specifieke 
 interesse in het onderwerp)

Minimal Effort

Sleutelfiguur

• Klanten die willen meewerken aan dit  
 onderwerp
• Studenten (studentenjob/stage) 
 die willen meewerken aan dit 
 onderwerp
• Uitbaters bistro
• Sociale Economie (maatwerkbedrijven)
• Medewerkers die willen meewerken
 aan dit onderwerp
• Bestuurders
• Management

Keep Informed (Geïnteresseerden)

• Shareholders
• Studenten (studentenjob/stage) 
• Leveranciers
• Overheid
• Prospecten
• Buren
• Volgers
• Studenten (die komen studeren)
• Bezoekers bistro
• Sociale Doelen

Invloed: Hoog

Invloed: Laag

Interesse: Laag Interesse: Hoog
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De materialiteitsmatrix maakt de positionering van 
de	SDG’s	duidelijk.	Met	die	matrix	 kan	Officenter	de	
juiste prioriteiten stellen in haar duurzaamheidsbeleid. 
Om de oefening goed te doen, is het belangrijk om 
de stakeholders te betrekken. Thema’s waaraan een 
organisatie	 waarde	 hecht,	 zijn	 namelijk	 soms	 van	
minder belang voor de stakeholders.

Het is ook goed om stil te staan bij de vraag met welke 
stakeholders	 Officenter	 coproduceert	 en	 welke	 ze	
gewoon informeert.

Tot	 nu	 toe	 voerde	 Officenter	 nog	 geen	 enquête	
uit bij de stakeholders over de zeventien SDG’s. 
De	 organisatie	 koos	 ervoor	 om	 dat	 aspect	 zelf	 in	 te	
schatten	op	basis	van	haar	klantenkennis.	Dat	doet	ze	
voor de belangrijkste stakeholder, namelijk de klant.

Het	was	een	pragmatische	beslissing	om	met	de	matrix	
in kaart te brengen welke SDG’s belangrijk zijn voor de 
klant	en	aan	welke	SDG’s	Officenter	de	voorkeur	geeft.	
In	een	latere	fase	zal	Officenter	alle	stakeholders	over	
de SDG’s bevragen.

Uit	de	 stakeholderanalyse	blijkt	 dat	die	belangen	nu	
en	 dan	 tegenstrijdig	 zijn	 en	 dat	 Officenter	 en	 haar	
belangrijkste	stakeholder	niet	altijd	(evenveel)	belang	
hechten	 aan	 dezelfde	 SDG’s.	 Dat	 is	 het	 doel	 van	
deze oefening: een duidelijk beeld krijgen van welke 
SDG’s het bedrijf en de stakeholders belangrijk en 
minder belangrijk vinden. De materialiteitsmatrix toont 
het	 resultaat	 van	de	 oefening.	De	 scores,	 die	 tot	 de	
materialiteitsmatrix leidden, staan in bijlage 6.1.

Materialiteitsmatrix op basis 
van de SDGs

Duurzaamheid 
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Samengevat	geeft	Officenter	dus	prioriteit	aan	de	volgende	SDG’s:

	 •	SDG	3:		 Verzeker	een	goede	gezondheid	en	promoot	welvaart	voor	alle	leeftijden

	 •	SDG	7:		 Verzeker	toegang	tot	betaalbare,	betrouwbare,	duurzame	en	moderne	energie	voor	iedereen

	 •	SDG	8:		 Bevorder	aanhoudende,	inclusieve	en	duurzame	economische	groei,	volledige	en	productieve	
  tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

	 •	SDG	9:		 Bouw	veerkrachtige	infrastructuur,	bevorder	inclusieve	en	duurzame	industrialisering	en			
  stimuleer  innovatie

	 •	SDG	12:		Verzeker	duurzame	consumptie-	en	productiepatronen

	 •	SDG	17:		Versterk	de	implementatiemiddelen	en	revitaliseer	het	wereldwijd	partnerschap	voor	
  duurzame ontwikkeling

Zoals	blijkt	uit	het	overzicht	van	de	initiatieven	in	6.3,	heeft	Officenter	daarbij	zeker	ook	oog	voor	de	andere	SDG’s.

WAARDIG
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3   Duurzaamheidsstrategie

Officenter	focust	op	het	welzijn	van	haar	medewerkers,	
klanten en bezoekers en draagt zo bij tot een 
betere en aangenamere werkwereld. Meer nog, de 
organisatie	 neemt	 daarbij	 een	 voorbeeldrol	 op	 zich	
en	 zet	 in	 op	 deeleconomie	 en	 moderne,	 duurzame	
energieoplossingen	 in	 een	 innovatieve	 infrastructuur.	
De	Officenter-mindset	 is	de	sleutel	 tot	waardecreatie	
voor alle stakeholders.

Speerpunten van het beleid
Officenter	hecht	belang	aan	6	SDG’s:

•	SDG	3:	Verzeker	een	goede	gezondheid	en	promoot	
welvaart voor alle leeftijden

•	SDG	7:	Verzeker	 toegang	 tot	betaalbare,	betrouw-
bare, duurzame en moderne energie voor iedereen

•	 SDG	 8:	 Bevorder	 aanhoudende,	 inclusieve	 en 
duurzame	economische	groei,	volledige	en	productieve	
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

•	SDG	9:	Bouw	veerkrachtige	infrastructuur,	bevorder	
inclusieve	en	duurzame	 industrialisering	en	stimuleer	
innovatie

•	SDG	12:	Verzeker	duurzame	consumptie-	en	produc- 
tiepatronen

•	 SDG	 17:	 Versterk	 de	 implementatiemiddelen	 en	
revitaliseer	het	wereldwijd	partnerschap	voor	duur-
zame ontwikkeling

Op	basis	daarvan	destilleerde	Officenter	de	volgende	
speerpunten van haar duurzaamheidsbeleid:

1.	 Duurzame	 klantenrelaties	 met	 aandacht	 voor	 hun	
werkgeluk en wellbeing 

2.	 Officenter-mindset	 bij	 alle	 medewerkers	 met	
aandacht	voor	hun	welzijn

3. Moderne, duurzame energieoplossingen in een 
innovatieve	infrastructuur

4.	Voorbeeldrol	in	maatschappelijk	engagement

Op volgende pagina gaan we dieper in op de 
verschillende	 speerpunten.	 We	 inventariseren	 de	
reeds	 genomen	 acties	 en	 schrijven	 de	 ambities	 uit.	
Waar mogelijk duiden we ook de meetpunten om 
onze ambities op te volgen. In paragraaf 4 staat de 
uitgebreide	en	gedetailleerde	lijst	van	alle	acties.

We nemen 
graag een 
voorbeeldrol in

Environ 
Economic
Ethic
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Bestaande initiatieven
De	 ongeveer	 900	 klanten	 van	 Officenter	 delen	 alles	
en	hoeven	faciliteiten	zoals	printers,	kopieermachines,	
keukens,	koffiemachines	en	parking	dus	niet	zelf	aan	
te	kopen.	Zo	stimuleert	Officenter	de	deeleconomie	en	
bijgevolg	de	circulaire	economie.

Verder	kiest	Officenter	er	resoluut	voor	om	bestaande	
gebouwen	te	renoveren.	Zo	neemt	de	organisatie	geen	
extra ruimte in en laat ze een kleinere CO2-afdruk	achter.	

Klanttevredenheid is de grootste en enige drijfveer 
van	 Officenter.	 De	 organisatie	 legt	 de	 lat	 hoog,	
wat	 zich	 vertaalt	 in	 indrukwekkende	 cijfers.	
Enerzijds is er een enorm hoge retentiegraad van 
87%.	Een	gemiddelde	klant	blijft	7	 jaar	bij	Officenter.

Anderzijds is de klanttevredenheid al even 
indrukwekkend.	 De	 jaarlijkse	 klanttevredenheids-
enquête heeft een responsgraad van 87% en is dus 
representatief. Klanten die de tevredenheidsenquête 
invullen,	 maken	 kans	 op	 een	 gastronomisch	
sterrendiner	 voor	 twee.	 In	 2021	 kreeg	 Officenter	
voor	 klanttevredenheid	 de	 hoge	 score	 van	 90%.	 Uit	
de	 enquête	 haalt	 Officenter	 meer	 dan	 100	 ideeën 

en	 suggesties,	 die	 de	 actiepunten	 voor	 het	
volgende	 jaar	mee	bepalen.	Zo	 is	Officenter	 in	 staat	
om	 de	 dienstverlening	 continu	 te	 optimaliseren.	

De	 focus	 op	 de	 wellbeing	 van	 de	 klanten	 werkt 
de indrukwekkende resultaten en de bijhorende 
langetermijnrelaties in de hand: 

•	Officenter	informeert	en	betrekt	haar	klanten	bij	alles
	 wat	de	organisatie	doet.	Alle	drie	maanden	verschijnt
	 het	Officenter	Magazine,	waarin	de	organisatie	onder
	 andere	klanten	in	de	spotlights	zet.	Ook	via	sociale
	 media	zet	Officenter	klanten	regelmatig	in	the	picture.

•	Officenter	 organiseert	 actief	 kruisbestuiving	 tussen	
 klanten door bijvoorbeeld kennis te delen via de
	 kennislunches,	een	barbecue	of	gezamenlijk	ontbijt
	 te	organiseren	voor	alle	klanten,	enzovoort.	Via	het
	 interne	 platform	Officenter	 Connect	 komen	 klanten
	 laagdrempelig	 met	 elkaar	 in	 contact.	 Zo	 leren	 ze
 elkaar kennen en ontstaan er mooie samenwerkingen.

•	Officenter	creëert	een	gevoel	van	 thuiskomen.	Een
 gezellige bistro, een uitnodigende lounge en een
 huiselijke bibliotheek vormen het ideale kader om te

Speerpunt 1: duurzame klantenrelaties 
met	aandacht	voor	hun	werkgeluk	en	
wellbeing

Met 
“a great place 
to work”  staat 
het werkgeluk 
en welbevinden 
(van	klanten)	en	
medewerkers 
centraal

Een 
gevoel van 
thuiskomen

Een sfeer van 
welbevinden

 netwerken en te ontspannen. Sportieve en energieke
	 klanten	vinden	hun	gading	aan	de	pingpong-	of
	 kickertafel.

•	Langdurige	 klanten	 ontvangen	 een	 attentie	 en
	 medewerkers	 van	 de	 klanten	 legt	 Officenter	 in
 de watten bij belangrijke levensgebeurtenissen.

•	Officenter	verrast	klanten	steevast	met	een	traktatie
	 op	Valentijn,	Pasen,	Sinterklaas,	Complimentendag,
 enzovoort.

•	Een	gezonde	geest	in	een	gezond	lichaam,	ook	voor
	 de	 klanten.	 Officenter	 faciliteert	 namelijk	 wandel- 
 ingen, loopgroepen en sportmanifestaties waarbij
	 klanten	 welkom	 zijn.	 Zelfs	 de	 sportoutfit	 wordt 
 voorzien.

	Officenter	nam	zo	onder	andere	deel	aan:

  o Het Fitste Bedrijf 
  o Dwars door Hasselt
	 	 o	 24	uren	van	Zolder	per	fiets
  o Warmathon ten voordele van Warmste Week
   van Studio Brussel

•	Vanuit	 ergonomische	 overwegingen	 voorziet
	 Officenter	sta-	en	zitbureaus	in	de	vestigingen.

•	Via	het	platform	Benefits	at	Work	krijgen	klanten	én 
	 medewerkers	kortingen	op	activiteiten	en	in	winkels.

•	 In	de	vergaderzalen	staan	luchtzuiverende	planten.
	 Ook	elke	nieuwe	klant	krijgt	een	set	luchtzuiverende
 planten.

• De beveiliging van onze IT en internet toegang 
 gebeurt door gebruik te maken van de nieuwste
	 up-to-date	 netwerkcomponenten	 en	 software.
 Onze klanten hebben een eigen virtueel netwerk
	 afgeschermd	door	lokale	firewalls,	het	internetverkeer
	 gaat	 over	 interne	MPLS	 naar	 ons	 datacenter	 waar
	 een	 firewall	 cluster	 het	 zware	werk	 doet.	 Zo	wordt
	 alle	 data	 gescand	 tegen	 virussen	 en	 verdachte
	 pakketten,	 Intrusion	 Prevention	 System	 (ISP)	 en
	 andere	 systemen	 houden	 onze	 ramen	 en	 deuren 
 op slot.



 Officenter - 3130  - Officenter

Ambities in cijfers
De eerder vernoemde initiatieven blijven geldig voor 
de	toekomst.	Officenter	legt	alleen	specifieke	accenten	
en voert enkele aanpassingen uit.

De	applicatie Officenter Connect – om kruisbestuiving 
tussen	de	klanten	te	faciliteren	–	kreeg	onlangs	nieuwe	
functionaliteiten.	 Bij	 de	 lancering	 van	 die	 nieuwe	
functionaliteiten	 telden	 we	 315	 actieve	 gebruikers.	
Een	week	na	de	campagne	waren	dat	er	al	333.	We	
koesteren de ambitie om tegen eind 2022 de helft 
van	 alle	 Officenter-klanten	 te	 bereiken	 via	Officenter	
Connect.	 Dat	 betekent	 450	 actieve	 gebruikers	 en	
dus	een	stijging	van	35%.	Officenter	streeft	naar	700	
actieve	gebruikers	tegen	eind	2023.

Wat	 de	 communicatie	 op	 sociale media betreft, 
schakelt	Officenter	een	versnelling	hoger.	Momenteel	
liketen	 1.257	 mensen	 de	 Facebook-pagina	 van	
Officenter,	die	een	bereik	heeft	van	4.496.	Op	Instagram	
telt	Officenter	116	volgers	met	een	gemiddelde	van	232	
bereikte	accounts.	LinkedIn	is	goed	voor	1297	volgers	
en	gemiddeld	2.000	weergaven	per	bericht.	Officenter	
ambieert een stijging van 50% tegen eind 2022, wat 
zich	vertaalt	 in	1.885	pagina-likes	op	Facebook,	174	
volgers	op	Instagram	en	1.945	volgers	op	LinkedIn.	De	
ambities voor 2023 liggen in dezelfde lijn.
Met	 die	 ambities	 wil	 Officenter	 haar	 klanttevreden-
heidsdoel	van	85%	ondersteunen.	De	tevredenheids-
score	 lag	de	 voorbije	drie	 jaar	 –	 ondanks	pandemie	
– boven de doelstelling van 85%. In 2021 bedroeg de 
verbluffende klanttevredenheid zelfs 90%. 

Bestaande initiatieven
Officenter	 werft	 alle	 medewerkers	 aan	 op	 basis	
van	 de	 cultural	 fit.	 Officenter	 biedt	 mensen	 kansen	
en	 investeert	 in	 de	 om-	 en	 bijscholing	 van	 nieuwe	
medewerkers. “Hire for attitude, train for skills” in de 
praktijk.

Het motto “Hire for attitude, Train for skills” zorgt 
ervoor	dat	medewerkers	lang	bij	Officenter	blijven.	De	
retentiegraad	 van	 Officenter-medewerkers	 bedraagt	
88,8%.	 We	 merken	 wel	 een	 significante	 daling	 van	
de retentiegraad tegenover 2020. Toen bedroeg de 
retentiegraad	95,3%.	Officenter	 is	 zich	ervan	bewust	
en	neemt	de	nodige	acties.	We	merken	ook	dat	veel	
medewerkers	door	de	coronacrisis	en	het	thuiswerk	de	
binding	met	 hun	werkgever	 verloren	 en	 hun	 carrière	
een nieuwe wending willen geven.
Verder	 bleek	 uit	 een	 recente	 bevraging	 dat	 87%	
van	 Tegelijkertijd	 is	 Officenter	 ervan	 overtuigd	 dat	
mensen moeten kunnen groeien. Daarom ondersteunt 
Officenter	leergierige	en	ambitieuze	medewerkers	die	
na verloop van tijd nieuwe paden willen bewandelen. 
Persoonlijke	 ontwikkeling	 brengt	 immers	 keuzes	 met	
zich	mee.	In	die	context	keren	vroegere	medewerkers	
soms	ook	terug	naar	Officenter,	dat	ze	met	open	armen	
welkom heet.

Officenter	stelt	medewerkers	tewerk	van	verschillende	
etnische	 afkomst	 en	 leeftijd.	 Onderstaande	 grafiek	
toont	bijvoorbeeld	dat	de	Officenter-medewerkers	zich	
in	alle	leeftijdscategorieën	situeren.	Een	mooie	mix	van	
generaties.

Medewerkers hebben jaarlijks een evolutiegesprek 
om te bespreken wat ze het voorbije jaar realiseerden, 
waarover ze tevreden zijn en welke ondersteuning ze in 
de	toekomst	nodig	hebben.	Ook	peilt	Officenter	actief	
naar	eventuele	aanscherppunten	voor	de	werking	van	
Officenter	en	initiatieven	waaronder	medewerkers	hun	
schouders	willen	zetten.

Speerpunt 2:	Officenter-mindset
bij alle medewerkers
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Begin	2022	startte	Officenter	een	traject	om	de	cultuur	
en	de	medewerkerstevredenheid	van	Officenter	in	kaart	
te	brengen.	In	het	voorjaar	2022	voerde	Hilde	Lipkens	
van	Covali	een	cultuurmeting	uit.	De	meting	–	bestaande	
uit	15	vragen	over	de	cultuur	in	Officenter	–	bezorgde	
Officenter	 een	 score	 75,19%.	 De	 medewerkers	 zijn	
erg	 tevreden	 over	 wat	 Officenter	 hen	 biedt.	 Van	
werkplek,	 beschikbaar	 materiaal,	 temperatuur	 en	
verlichting	over	opleidingen	en	flexibiliteit	tot	feestjes	en	
geschenken.	 De	 werkpunten	 betroffen	 communicatie	
en	 organisatiestructuur.	 Officenter	 gaat	 ze	 in	 acties	
omzetten.	Officenter	plant	om	elk	jaar	een	cultuurmeting	
te	laten	uitvoeren,	met	een	score	van	80%	als	ambitie.
Momenteel	 volgen	 de	 medewerkers	 van	 Officenter	
1,98	 opleidingen	 per	 jaar	 (gemeten	 in	 2019-2020).	
Officenter	 koestert	 de	 ambitie	 om	 de	 medewerkers	
twee opleidingen per jaar aan te bieden. Het betreft 
opleidingen inhouse en on the job, maar ook externe 
opleidingen, die aansluiten bij hun job in de organisatie. 
Officenter	 organiseert	 zelf	 opleidingen	 waaraan	 alle	
medewerkers kunnen deelnemen.

De zorg voor het welzijn van haar medewerkers blijkt 
verder uit de volgende inspanningen:

• Medewerkers krijgen de kans om gratis een digitaal
	 coachingtraject	(beweging,	voeding,	slaap,	stoppen
	 met	roken,	mentaal	welbevinden	en	digitale	detox)	te
 volgen.

• Alle medewerkers mogen 3 persoonlijke sessies 
	 volgen	bij	een	lifecoach.	

• Medewerkers krijgen een extra vakantiedag op
	 hun	 verjaardag,	 een	 geschenk	 bij	 elke	 persoonlijke
	 levensgebeurtenis	 …	 Officenter	 is	 gul	 als	 waarde- 
	 ring	 voor	 de	 inzet	 van	 haar	medewerkers	 (secreta- 
	 ressedag,	dag	van	het	onderhoud	…).

•	Jaarlijks	 organiseert	 Officenter	 een	 etentje	 met	 het 
 hele team om de teamspirit te boosten. Ook staat er
 elk jaar een personeelsevent op de agenda waar ook  
 de partners van de teamleden aanwezig zijn.

•	Net	zoals	de	klanten	genieten	Officenter-medewerkers
 van de vele kortingen op het voordelenplatform 
	 Benefits	at	Work.

•	Officenter	voorziet	leuke	outfits	voor	de	Happy	Client
	 Assistants,	 onderhouds-	 en	 bistro-medewerkers	 
	 zodat	iedereen	zich	goed	in	zijn	of	haar	vel	voelt.

Medewerkers	 waarderen	 duidelijk	 de	 combinatie	 van	
eerlijke verloning, extralegale voordelen en oog voor 
hun	welzijn.	Uit	 een	 recente	bevraging	blijkt	 dat	 85%	

van de medewerkers tevreden is met de verloning bij 
Officenter	en	dat	95%	van	de	medewerkers	 tevreden	
is	 met	 de	 andere	 voordelen	 (opleidingen,	 welzijn,	
geschenken,	feestjes,	enzovoort).

De	Bradford	Factor	 start	 vanuit	de	observatie	dat	het	
een organisatie meestal meer kost als een medewerker 
zich	 meermaals	 kort	 ziek	 meldt	 dan	 als	 diezelfde	
medewerker minder vaak maar voor een langere periode 
afwezig is. Het is namelijk vaak moeilijker voor een team 
of	 organisatie	 om	 korte,	 onverwachte	 ziekteperiodes	
op te vangen. Naast een beeld van het totale aantal 
ziektedagen	per	medewerker,	geeft	de	Bradford-score	
inzicht	in	de	impact	van	het	ziekteverzuim.

Officenter	houdt	die	score	op	regelmatige	basis	bij.	Zo	
ziet de organisatie een duidelijke evolutie in het aantal 
medewerkers	 met	 een	 Bradford-score	 tussen	 51	 en	
201.	 De	 organisatie	 verwacht	 dat	 bovengenoemde	
initiatieven	(o.a.	lifecoaching)	die	score	in	de	toekomst	
positief zullen beïnvloeden.

Ambities in cijfers
Na	de	 initiële	cultuurmeting	 in	2022	en	de	bijhorende	
gaat	Officenter	in	2023	de	medewerkerstevredenheid 
meten.	Daarom	meldde	Officenter	zich	aan	bij	 “Great	
Place	to	Work”,	met	als	doel	daarover	hulp	en	advies	te	
krijgen.	Het	streefdoel	voor	2023	is	om	een	score	van	
80%	te	halen	bij	de	cultuurmeting.

Officenter	ambieert	2 opleidingen per medewerker per 
jaar.

Verder	 plant	 Officenter	 om	 een	 nulmeting	 rond 
diversiteit uit te voeren, om die waarde verder te 
ondersteunen	en	te	concretiseren.
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Bestaande initiatieven
Officenter	 koopt	 oudere	 gebouwen	 en	 renoveert	 ze.	
Studies	tonen	aan	dat	renovatie	veel	CO2-vriendelijker	
is dan nieuwbouw. Gedurende de eerste 30 jaar van 
een	 gebouw	 ligt	 de	 CO2-uitstoot	 van	 nieuwbouw	
veel	 hoger	 dan	 bij	 een	 renovatie.	 Verder	 neemt	 een	
renovatie van bestaande gebouwen geen extra 
(schaarse)	 ruimte	 in	 beslag.	 Renovatie	 gaat	 ook	 de	
hoge leegstandsgraad van oude kantoorgebouwen 
tegen.
Officenter	 zet	 een	 hoge	 standaard	 voor	 al	 haar	
vestigingen.	Klanttevredenheid,	 innovatie	en	energie-
vriendelijkheid drijven de organisatie om steeds 
nieuwe oplossingen te implementeren. 

Officenter	 werkt	 mee	 aan	 het	 overheidsproject	
CrossRoads2Sustainable	Energy	dat	de	focus	legt	op	
innovatieprojecten	 rond	 duurzame	 energie,	 energie-
efficiëntie	en	hernieuwbare	energie	met	rechtstreekse	
impact	op	de	CO2-reductie	in	de	Vlaams-Nederlandse	
grensregio.
Voor	 de	 vestiging	 in	 Maastricht	 liet	 Officenter	 een	
energieaudit uitvoeren. In Nederland gelden strengere 
richtlijnen	 voor	 het	 energieverbruik	 van	 gebouwen.	
Voor	 de	 vestiging	 in	 Hasselt	 is	 er	 een	 CO2-meting	

uitgevoerd.	De	voorgestelde	acties	(bv.	ledverlichting,	
zonnepanelen	 en	warmtewisselaars)	wil	Officenter	 in	
alle	vestigingen	introduceren.
Ook	 liet	 Officenter	 voor	 de	 vestiging	 in	 Hasselt	 een	
Carbon	Footprint-berekening	uitvoeren.	De	berekening	
bevat	scope	1,	2	en	3	volgens	het	GHG-protocol.	Dat	
initiatief was ontzettend leerrijk:

-	 De	CO2-uitstoot	 van	Officenter	 in	Hasselt	bedroeg	
	 263	ton	CO2-equivalent	in	2019.	

-	 Het	grootste	deel	van	die	uitstoot	(148	ton)	ontstond
	 door	scope3-emissies	gerelateerd	aan	de	productie
	 van	aardgas	en	elektriciteit.

-	 Onder	 scope	 3	 valt	 ook	 de	 afvalverwerking.	 Dat
	 zorgt	voor	een	beperkt	kg-cijfer	CO2-equivalent.

-	 Scope	1	staat	voor	70	ton	CO2-equivalent	en	betreft 
	 voornamelijk	 de	 directe	 uitstoot	 van	 broeikas- 
 gassen door het aardgasverbruik.

-	 Scope	 2	 staat	 voor	 45	 ton	 CO2-equivalent
	 en	 betreft	 voornamelijk	 de	 indirecte	 uitstoot 
	 van	broeikasgassen	door	elektriciteitsverbruik.

Speerpunt 3: moderne, duurzame 
energieoplossingen in een innovatieve 
infrastructuur

Renovatie als 
duurzaamheids-
initiatief

Leegstand	
tegengaan en 
vernieuwing 
integreren

-	 Na	 enkele	 ingrepen	 (zonnepanelen,	 dakisolatie)
	 daalde	de	CO2-uitstoot	in	2022	met	5%	tot	250	ton
	 CO2	 (zie	 volgende	 paragraaf	 voor	 extra	 ambities).

De	vestigingen	in	Hasselt,	Turnhout	en	Geel	beschikken	
al	 over	 zonnepanelen.	 In	 de	 toekomst	 zal	 Officenter	
ook	 de	 andere	 locaties	 uitrusten	 met	 zonnepanelen.	

De door de zonnepanelen van de vestiging in Geel 
opgewekte	 elektriciteit	 biedt	 Officenter	 aan	 via	 Bolt.	
Bolt	 is	 een	 innovatieve	 energiespeler	 die	 zich	 inzet	
voor	een	transparante	en	groene	energiemarkt.	Via	Bolt	
kunnen gezinnen energie aankopen die is opgewekt 
door	 de	 zonnepanelen	 van	 Officenter	 in	 Geel.	 Van	
lokale verankering gesproken ...

Momenteel werken de vergaderzalen en het 
onthaal	 van	 enkele	 vestigingen	 op	 ledverlichting.	
Ledverlichting	 heeft	 een	 aanzienlijk	 effect	 op	 het	
elektriciteitsverbruik	in	vergelijking	met	de	TL-lampen.	
Officenter	 heeft	 als	 doel	 om	 alle	 gebouwen	 volledig	
met	 led	 te	 verlichten,	 inclusief	 sensoren	 die	 ervoor	
zorgen	dat	de	verlichting	alleen	werkt	als	het	nodig	is.	
Dat	voorspelt	een	positief	effect	op	het	energieverbruik	
en	de	scope2-uitstoot.

Een	 overzicht	 van	 de	 energiemaatregelenvindt	 u	 in	
bijlage 6.5.
 
Op het gebied van afvalverwerking is er een duidelijke 
no-plastic-policy.	In	de	bistro	en	bij	de	koffiemachine	
staan	glazen	en	kopjes.	Ook	plastic	roerstaafjes	zijn	er	
niet meer te bespeuren. 

Officenter	 voorziet	 drinkbussen	 en	 doet	 aan	
afvalsortering.	 Elk	Officenter	met	 een	 bistro	 beschikt	
ook	over	een	SWIL-container	voor	voedsel.

Bij	 een	 proefproject	 verzamelde	 Officenter	 1.833	
sigarettenpeuken,	 die	 daarna	 correct	 gerecycleerd	
werden	 (met	 de	 hulp	 van	 FreshTray,	 dat	 staat	 voor	
groene	 circulaire	 rokerszones).	 De	 peuken	 worden	
gerecycleerd	 tot	 een	 spuitbaar	 granulaat.	 Daarmee	
worden	zak-	en	auto-asbakjes	en	de	containers	voor	
het	FreshTray-inzamelsysteem	gemaakt.

Officenter	 heeft	 de	 ambitie	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	
80%	 van	 de	 planten	 in	 de	 locaties	 echte	 planten	
en	 geen	 plastic	 planten	 zijn.	 Ze	 reinigen	 de	 lucht	
en	 dragen	bij	 aan	 de	 ambitie	 om	geen	plastic	meer	
te	 gebruiken.	 Luchtzuiverende	 planten	 fleuren	 de	
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Bestaande initiatieven
Officenter	hecht	veel	belang	aan	haar	maatschappelijke	
verantwoordelijkheid	en	concretiseert	haar	visie	 in	en	
buiten het bedrijf.

Tegen	 oktober	 2022	 stelt	Officenter	 een	Charter	 van	
Deugdelijk	Bestuur	(corporate	governance)	op.	In	het	
charter	benadrukt	de	organisatie	de	volgende	punten:

•	 transparante	 communicatie	 met	 alle	 stakeholders
 over haar duurzaamheidsstrategie en het bijhorende
	 communicatieplan

•	duurzame	waardecreatie	voor	de	aandeelhouders
	 door	continu	te	investeren	in	de	infrastructuur

• aandeelhouders informeren en betrekken bij het
	 bestuur	van	het	bedrijf	(Investor	Diner,	twee	keer	per
	 jaar)

•	 transparantie	en	diversiteit	in	Officenter

•	positief	ondernemerschap	met	Christa	Jouck	als
 zaakvoerder 

De aandeelhouders worden geïnformeerd over en 
betrokken bij het bestuur van het bedrijf tijdens 
het	 Investor	 Diner.	 Officenter	 zorgt	 voor	 duurzame	
waardecreatie	 voor	 de	 aandeelhouders	 door	 continu	
te	investeren	in	de	infrastructuur.

Vanuit	 sociaal	 engagement	 steunt	 Officenter	 allerlei	
lokale	 initiatieven.	 Zo	 ging	 de	 opbrengst	 van	 de	
opening	 van	 de	 nieuwe	 gebouwen	 in	 Limburg	 naar	
Huis	Erika	Thijs.	Officenter	steunt	ook	 tal	van	andere	
goede	 doelen.	 Een	 concrete	 beschrijving	 vindt	 u	 in	
bijlage 6.2.

Officenter	 organiseert	 inzamelacties	 en	 sportieve	
events	(met	de	klanten)	ten	voordele	van	goede	doelen.	
De organisatie maakt klanten en medewerkers warm 
om	deel	te	nemen.	Natuurlijk	neemt	ook	Officenter	zelf	
haar verantwoordelijkheid. 

Al	die	 initiatieven	verschijnen	 in	het	Officenter	Maga-
zine. In tabel in bijlage 6.2  staan enkele voorbeelden 
van	 goede	 doelen	met	 het	magazine	waarin	 ze	 ver-
schenen.

Ambities in cijfers
Officenter	 zet	 haar	 toewijding	 en	 steun	 voor	 goede	
doelen verder. Het Charter Deugdelijk Bestuur 
wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd in de 
organisatie.

vergaderzalen op. Ook krijgt elke nieuwe klant een 
set	 luchtzuiverende	 planten	 als	 welkomstgeschenk.

Officenter	 digitaliseert	 om	 haar	 klanten	 zo	 efficiënt	
mogelijk te bedienen. Klanten kunnen digitaal 
bestellen	 in	 de	 bistro	 en	 betalen	 via	 Payconiq.	
Officenter	Connect	zorgt	voor	een	digitale	community	
van	 Officenter-klanten.	 De	 facturatie	 gebeurt	 via	
e-invoicing.	 Zie	 bijlage	 6.7	 voor	 meer	 cijfers	 over	
e-invoicing.	We	zien	dat	we	onze	facturen	grotendeels	
digitaal versturen. Dat spaart heel wat bomen.

Klanten kunnen ook gebruik maken van de voorziene 
digitale	 infrastructuur.	 Zo	 is	 er	 een	 Zoom-room,	
beschikken	 alle	 zalen	 over	 een	 beamer	 of	 lcd-
scherm,	is	er	digitale	signalisatie	 in	elke	vestiging	en	
voorziet	 Officenter	 voor	 elke	 flex-werkplek	 een	 extra	
computerscherm,	muis	en	toetsenbord.

Officenter	 stimuleert	 medewerkers	 en	 klanten	 om	
duurzamere vervoersmiddelen te gebruiken. 

•	Als	 ludieke	 inspirerende	 actie	 staat	 er	 op	 de	 
 Dag van de Fiets een ontbijt klaar voor wie met de  
	 fiets	komt	werken.
 
• Alle vestigingen zijn voorzien van 
	 o	 een	fietsherstelpunt
	 o	 een	fietsenstalling	
	 o	 oplaadpunten	voor	elektrische	fietsen	(uitbreiding
	 	 is	voorzien	waar	nodig)

•	Ook	staan	er	overal	elektrische	en	gewone	fietsen	ter	 
	 beschikking	om	bijvoorbeeld	vanuit	Officenter	naar	 
	 het	stadscentrum	te	fietsen.	
•	Alle	vestigingen	beschikken	over	oplaadpunten	voor
	 elektrische	wagens	met	de	ambitie	om	hier	nog
 verder in te groeien.

• In het investeringsplan in de volgende paragraaf staat
	 dat	 er	 in	 alle	 vestigingen	 publieke	 superchargers
	 komen.	 Voor	 Hasselt,	 Aalst,	 Geel,	 Vilvoorde,
	 Turnhout,	Leuven	en	A12	zijn	de	nodige	vergunningen
	 aangevraagd.	De	andere	locaties	volgen	zo	snel
 mogelijk.

Naar aanleiding van dit duurzaamheidsverslag deed 
Officenter	een	korte	enquête	over	het	fietsgebruik	
in de vestigingen. De resultaten vindt u in bijlage 
6.6. Daaruit blijkt dat onze inspanningen om het 
fietsgebruik	aan	te	moedigen	zeker	opbrengen.

Ambities in cijfers
Zoals	 reeds	 aangehaald,	 is	 de	 organisatie	 van	
plan	 om	 de	 in	 Hasselt	 en	 Maastricht	 geleerde	
lessen toe te passen in alle andere gebouwen. 
De enige en ultieme ambitie rond dit speerpunt is 
om in 2024 opnieuw 5% minder CO2 uit te stoten.
Daarvoor legde de organisatie een investeringsplan 
voor aan de aandeelhouders. Het bevat onder 
andere	 zonnepanelen	 op	 verschillende	 vestigingen,	
meer	 laadpalen	 en	 superchargers	 en	 ledverlichting.	
Het investeringsplan vindt u in bijlage 6.3. Een 
overzicht	 van	 de	 plannen	 rond	 energie	 vindt	 u	 in	
bijlage	 6.4.	 Bij	 de	 renovatie	 van	 nieuwe	 Officenter-
gebouwen	 zal	 Officenter	 zoveel	 mogelijk	 duurzame	
energieoplossingen	voorzien.	Daarbij	bouwt	Officenter	
verder op lessen die het in andere gebouwen leerde.

Speerpunt 4:	Voorbeeldrol	in	
maatschappelijk	engagement
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4   Duurzaamheidsactiviteiten
  in detail

De eerder vernoemde speerpunten geven een kijk 
op	 de	 initiatieven	 van	 Officenter.	 Een	 gedetailleerd	
overzicht	van	de	bestaande	initiatieven	staat	in	bijlage	
6.3.

De	 initiatieven	 zijn	 opgedeeld	 volgens	 de	 ESG-
classificatie	met	de	bijhorende	SDG.	Voor	de	volledig-
heid	 lichten	we	de	ESG-classificatie	en	de	17	SDG’s	
toe.

Environmental
Dat	 aspect	 heeft	 betrekking	 op	 de	 omgeving	 en	
dus het milieu. Criteria zijn onder andere verspilling, 
energie-efficiëntie	 en	CO2-uitstoot.	 Het	 is	 niet	 alleen	
onwenselijk	 voor	 bedrijven	 om	 het	 milieu	 slecht	 te	
behandelen.	 Het	 brengt	 ook	 de	 continuïteit	 van	 de	
bedrijfsvoering in gevaar. Denk bijvoorbeeld aan de 
enorme kosten die een oliebedrijf moet ophoesten bij 
een olielek in zee.

Die	initiatieven	dragen	bij	aan	de	environmental	impact	
van	Officenter.

Social
Naast de milieuverantwoordelijkheid hebben bedrijven 
ook	een	maatschappelijke	verantwoordelijkheid.	Door	
een	 positieve	 maatschappelijke	 impact	 vergroten	
bedrijven	hun	emotionele	en	sociale	waarde.	Dat	doen	
ze bijvoorbeeld door goede arbeidsvoorwaarden 
te	 creëren,	 de	 betrokkenheid	 van	 de	werknemers	 te	
behouden en een veilige werkomgeving te voorzien. 
Scoort	het	bedrijf	hoog	op	die	criteria?	Dan	geldt	het	
als duurzame belegging.

Die	 initiatieven	 dragen	 bij	 aan	 de	 social	 impact	 van	
Officenter	(zie	mapping	op	de	SDG’s).

Governance
Het	laatste	aspect	is	governance	of	behoorlijk	bestuur.	
Een	organisatie	 in	goede	banen	 leiden.	Governance	
betekent	 dus	 de	 procedures	 die	 een	 organisatie	
gebruikt	 om	 zichzelf	 te	 besturen,	 effectieve	 beslis-
singen	te	nemen,	wettelijke	verplichtingen	na	te	komen	
en	de	belangen	van	alle	stakeholders	te	respecteren.	

Die	initiatieven	dragen	bij	aan	de	governance	impact	
van	Officenter	(zie	pag.22	op	de	SDG’s).

Die	initiatieven	dragen	bij	aan	de	governance	impact	
van	Officenter	(zie	mapping	op	de	SDG’s).

De 17 SDG’s zijn de volgende:

DG’s zijn de volgende:
•	SDG	1:		 Beëindig	 armoede	 overal	 en	 in	 al	 haar
 vormen

•	SDG	2:	 Beëindig	honger,	bereik	voedselzekerheid	 
 en verbeterde voeding en promoot  
 duurzame landbouw

•	SDG	3:	 Verzeker	 een	 goede	 gezondheid	 en	 
 promoot welvaart voor alle leeftijden

•	SDG	4:	 Verzeker	 gelijke	 toegang	 tot	 kwaliteitsvol	 
 onderwijs en bevorder levenslang leren 
 voor iedereen

• SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment 
 voor alle vrouwen en meisjes

•	SDG	6:	 Verzeker	 toegang	 en	 duurzaam	 beheer	 
 van water en sanitatie voor iedereen
 
•	SDG	7:	 Verzeker	toegang	tot	betaalbare,	betrouw- 
 bare, duurzame en moderne energie voor  
 iedereen

•	SDG	8:	 Bevorder	aanhoudende,	inclusieve	en	duur- 
	 zame	 economische	 groei,	 volledige	 en	 
	 productieve	 tewerkstelling	 en	 waardig	 
 werk voor iedereen

•	SDG	9:	 Bouw	veerkrachtige	infrastructuur,	bevorder 
	 inclusieve	en	duurzame	industrialisering
 en stimuleer innovatie

• SDG 10:  Dring ongelijkheid in en tussen landen
 terug

• SDG 11:  Maak steden en menselijke nederzettingen
	 inclusief,	veilig,	veerkrachtig	en	duurzaam

•SDG	12:	 Verzeker	 duurzame	 consumptie-	 en 
	 productiepatronen

•	SDG	13:		Neem	 dringend	 actie	 om	 de	 klimaat- 
	 verandering	 en	 haar	 impact	 te	 bestrijden
 
• SDG 14:  Behoud en maak duurzaam gebruik van de  
	 oceanen,	de	zeeën	en	de	maritieme	hulp-
 bronnen
 
•	SDG	15:		Bescherm,	 herstel	 en	 bevorder	 het	 duur- 
	 zaam	 gebruik	 van	 ecosystemen,	 beheer	 
 bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming  
 en landdegradatie en draai het terug en  
 roep het verlies aan biodiversiteit een halt  
 toe
 
•	SDG	16:		Bevorder	vreedzame	en	inclusieve	samen-
 levingen	met	het	oog	op	duurzame	ontwikke- 
 ling, verzeker toegang tot justitie voor 
	 iedereen	 en	 creëer	 op	 alle	 niveaus 
 doeltreffende,verantwoordelijke en open 
 instellingen

•	SDG	17:	 Versterk	 de	 implementatiemiddelen	 en	 
	 revitaliseer	 het	 wereldwijd	 partnerschap
 voor duurzame ontwikkeling

Zoals	 bijlage	 6.3	 weergeeft,	 zijn	 de	 belangrijkste	
SDG’s al sterk vertegenwoordigd in de initiatieven. 

Een veilige 
werkomgeving 
voor werknemers

Betrokkenheid 
behouden
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5   Duurzaamheidsdoelstellingen
     2024 samengevat

Officenter	 groeide	 sterk	 op	 korte	 tijd.	De	 organisatie	
koestert grote duurzame ambities. Duurzaamheid 
wordt	dus	een	van	de	prioriteiten	waarvoor	Officenter	
de nodige tijd en ruimte zal vrijmaken.

Tegen	2024	zal	Officenter	nog	duidelijker	rapporteren	
over de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen en 
-initiatieven.	 Het	 zal	 een	 rapportering	 opstellen	 die	
het	duurzaamheidsverslag	van	2024-2025	verder	zal	
ondersteunen. 

De	 in	 dit	 document	 opgesomde	 initiatieven	 blijven	
behouden,	 mits	 enkele	 specifieke	 accenten	 en	 aan-
passingen.

Speerpunt 1: duurzame klantenrelaties met 
aandacht voor hun werkgeluk en wellbeing
-	 klantentevredenheid:	85%	tevreden	klanten
-	Officenter	Connect:	
	 	 o	450	actieve	gebruikers	tegen	eind	2022
	 	 o	700	actieve	gebruikers	tegen	eind	2023
-	 sociale	media:	
  o tegen eind 2022:
	 	 	 •	Facebook:	1.885	pagina-likes
   • Instagram: 174 volgers 
	 	 	 •	LinkedIn:	1.945	volgers

  o tegen eind 2023: stijging van 50% op alle
	 						kanalen	ten	opzichte	van	de	resultaten	van	2022

Speerpunt 2: Officenter-mindset bij alle 
medewerkers 
-	medewerkerstevredenheid	meten	en	opvolgen	
	 met	als	ambitie	een	score	van	80%	op	de	volgende	
			cultuurmeting
-	 aanmelden	bij	“Great	Place	to	Work”	
-	 opleidingen:	2	opleidingen	per	medewerker	per	jaar
-	 diversiteit:	nulmeting	opstarten	en	actieplan	uitwerken

Speerpunt 3: moderne, duurzame energie-
oplossingen in een innovatieve infrastructuur
-	 5%	minder	CO2-uitstoot	tegen	2024	
-	 investeringsplan	uitvoeren	

Speerpunt 4: voorbeeldrol in maatschappelijk 
engagement
-	Officenter	zet	haar	toewijding	en	steun	voor	goede	
 doelen verder. 
-	Het	Charter	Deugdelijk	Bestuur	wordt	verder	uitge- 
 werkt en geïmplementeerd in de organisatie. 

Onze missie 
met medewerkers 
en klanten:
“samen meer 
impact maken”
Met z’n allen CO² 
verminderen op een 
leuke en haalbare 
manier.



 Officenter - 4342  - Officenter

6   Bijlages

	 	 					6.1.	 Materialiteitsmatrix	-	scores
6.2.	Goede	doelen	in	Officenter	Magazine
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       6.3.  Investeringsplannen

6.4.  Inventaris energieoplossingen
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6.5. Inventaris initiatieven
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6.5. Inventaris initiatieven
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6.5. Inventaris initiatieven
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6.6.		Enquête	fietsgebruik 6.7	E-invoicing
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AALST 

NINOVESTEENWEG 198 

B-9320 AALST

+32 (0)53 51 02 00 

AALST@OFFICENTER.EU

 BERINGEN

EVERSELSTRAAT 133 

B-3580 BERINGEN

+32 (0)11 43 93 20

BERINGEN@OFFICENTER.EU

GENK

BOSDEL 54 

3600 GENK

+32 (0)89 32 12 90

GENK@OFFICENTER.EU

HASSELT ATELIER

PRINS-BISSCHOPSSINGEL 50 

B-3500  HASSELT

+32 (0)11 87 08 11  

HASSELT@OFFICENTER.EU

MAASTRICHT 

GELISSENDOMEIN 8-10 

6229 GJ MAASTRICHT NL

 +31 (0)43 7600100

MAASTRICHT@OFFICENTER.EU

SINT-TRUIDEN 

TONGERSESTEENWEG 190 

B-3800 SINT-TRUIDEN

+32 (0)11 14 00 40

SINTTRUIDEN@OFFICENTER.EU

VILVOORDE 

LUCHTHAVENLAAN 27 

B-1800 VILVOORDE

+32 (0)2 486 30 00

VILVOORDE@OFFICENTER.EU

ANTWERPEN (A12) 

ANTWERPSESTEENWEG 124

B-2630 ANTWERPEN 

+32 (0)3 870 46 46

A12@OFFICENTER.EU

GEEL 

KLEINHOEFSTRAAT 5 

B-2440 GEEL

+32 (0)14 57 00 11

GEEL@OFFICENTER.EU

HASSELT

H. VAN VELDEKESINGEL 150 

B-3500 HASSELT 

+32 (0)11 87 08 11  

HASSELT@OFFICENTER.EU

LEUVEN 

GRAUWMEER 1

B-3001 LEUVEN

+32 (0)16 74 47 70

LEUVEN@OFFICENTER.EU

 PELT

EUROPALAAN 11 

B-3900 PELT

+32 (0)11 66 82 30

PELT@OFFICENTER.EU

TURNHOUT

RUBENSSTRAAT 104

 B-2300 TURNHOUT

+32 (0)14 47 08 47

TURNHOUT@OFFICENTER.EU

ZAVENTEM

LEUVENSESTEENWEG 643 

B-1930  ZAVENTEM

+32 (0)2 616 66 00

ZAVENTEM@OFFICENTER.EU
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