
NEEM EEN LENGTE VOORSPRONG
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SEMINARIES
• 10/02 : Regenwater en milieuvergunningen
• 17/03 : Recyclage van bouwmaterialen
• 21/04 : RENOLUTION!
• 26/05 : Energiedelen en

energiegemeenschappen

OPLEIDINGEN · 1 TOT 3 DAGEN
• Warmtepomp: 2d
• Hernieuwbare energie: 2d
• Isolatie van de voorgevel: 2d
• Energie: basisprincipes: 2d
• Energiebeheer: 3d
• Akoestiek: 2d
• Beheer van het regenwater: 3d
• Ventilatie: 2d
• Regulatie: 2d
• Ongebakken aarde: 2d
• Hergebruik: 2d

Ontdek onze opleidingen van
het 1st semester 2023 op onze website!

 50 €/DAG 

PROGRAMMA JAN – JUNI 2023 GEEF UW MEDEWERKERS

EEN OPLEIDING DUURZAME

BOUWTECHNIEKEN IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

INFO EN INSCHRIJVING: WWW.LEEFMILIEU.BRUSSELS/OPLEIDINGDUURZAMEGEBOUWEN

Raadpleeg ook:

FACILITATOR DUURZAME GEBOUWEN 
Gratis professionele helpdesk voor al uw projecten in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
0800 85 775 – facilitator@leefmilieu.brussels

GIDS DUURZAME GEBOUWEN 
De referentiewebsite voor het ontwerp van uw projecten
www.gidsduurzamegebouwen.brussels
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17 SDG’s	voeden	duurzaamheid,	duurzame	
ontwikkeling en duurzame bedrijfsvoering. 
Dit zowel doorheen de organisatie als het 
facility management van de organisatie. In 
deze	bijdrage	focussen	we	op	SDG	3,	9 en	
11.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
Het spreekt voor zich dat je werknemers 
de drijvende motoren zijn die je (facilitai-
re) organisatie dagdagelijks doen groeien 
en helpen om de organisatiedoelstellin-
gen te bereiken zoals beschreven in de 
missie, visie en waarden van de (facilitai-
re) organisatie. Volgens SDG 3: ‘Goede ge-
zondheid en welzijn’, dien je preventieve 
en retroactieve maatregelen of acties te 
ondernemen die een positieve invloed 
hebben op de gezondheid en het welzijn 
van de betrokkenen. Denk maar aan leuke 
initiatieven zoals het voorzien van gratis 
ijsjes op de werkvloer tijdens periodes van 
hitte, verse soep in de winterperiode of 
een fruitmand op de werkvloer. Ook een 
georganiseerde opruimactie van sluikafval 
in de nabijheid van je organisatie of het 
actief inzetten op vertrouwenspersonen 

bij wie medewerkers hun hart kunnen 
luchten. Het verhogen van de verkeersvei-
ligheid in de omgeving van je organisatie 
kan ook een goede actie zijn.

SDG 9: Industrie, innovatie en 
infrastructuur
Veel grondstoffen worden met de dag 
schaarser. We moeten inzetten op het 
duurzaam gebruik van grondstoffen ge-
durende het volledige bouwproces van 
de (facilitaire) infrastructuur. Via SDG 9: 
‘Industrie, innovatie en infrastructuur’, kan 
je duurzame impact leveren door je in-
frastructuur op een veerkrachtige manier 
te bouwen, duurzame industrialisering te 
bevorderen en innovatie te stimuleren. 
Probeer als (facilitaire) organisatie in te 
zetten op multifunctionele, voor iedereen 
toegankelijke infrastructuur/gebouwen 
die het menselijk welzijn ondersteunen. 
Denk tijdens het bouwproces aan duur-
zamere alternatieve grondstoffen en zoek 
tijdens de bouwfase en de gebruiksfase 
zoveel mogelijk naar milieuvriendelijke 
technologieën. Zet ook actief in op het ver-
beteren en innoveren van informatie- en 

communicatietechnologieën doorheen je 
(facilitaire) organisatie, waardoor je ieder-
een de mogelijkheid biedt om te connec-
teren met de organisatie en anderen.

SDG 11: Duurzame steden en 
gemeenschappen
(Facilitaire) organisaties kunnen meehel-
pen aan het verduurzamen van steden en 
gemeenschappen. Het is van belang om 
deze volgens SDG 11: ‘Duurzame steden 
en gemeenschappen’ samen met de stad 
of gemeenschap veilig, veerkrachtig en 
duurzaam te maken. Denk maar aan een 
bus- of shuttledienst voor je medewerkers 
of het huisvesten van je organisatie dicht 
bij een station of buslijn.
Zorg er als (facilitaire) organisatie ook voor 
om het afval zoveel mogelijk te beperken 
door hergebruik of circulariteit toe te pas-
sen. Verminder de uitstoot van het bedrijf 
om de luchtkwaliteit van de gemeenschap 
of stad te bevorderen.
Zorg er tot slot met het oog op inclusie 
ook voor dat je organisatie bereikbaar en 
toegankelijk is voor iedereen.
Uiteraard zijn er nog meer acties die je kan 
ondernemen. Het is aan jou als facility ma-
nager om hier creatief mee om te gaan!

#UnleashYourFacility
#voorFMdoorFM

SDG’s: je kent ze wel! Toch?

De SDG’s of Sustainable Development Goals van de United 
Nations krijgen een alsmaar prominentere rol binnen facility 

management. Denk maar aan de ontwikkeling van nieuwe 
gebouwen, de catering van het bedrijfsrestaurant en het welzijn- 
en personeelsbeleid binnen de (facilitaire) organisatie. De SDG’s 
worden gedragen door vijf fundamenten: people, planet, prosperity, 
peace en partnerships.

YOUNG BELFA


