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Executive Summary
Als investeerder en werkgever erken-

behoefte aan adequate gezondheids-

duurzame verantwoordelijkheid voor

nen wij bij Care Property Invest onze

zorg en aangepaste infrastructuur.

de impact van onze eigen activiteiten

maatschappelijke verantwoordelijkheid

op onze omgeving en op onze mensen

en willen we onze rol spelen bij het

Care Property Invest wil deelnemen

mee integreren. Care Property Invest

bouwen aan een duurzame toekomst

aan de transitie van de vastgoedsector

gaf voor het eerst vorm aan de ambities

door de Sustainable Development Goals

door onze duurzaamheidsprestaties te

voor elk van deze pijlers. Deze initiële

te implementeren. We hebben de am-

meten en een strategie uit te werken

ambities stellen ons in staat om een

bitie om hét referentiebedrijf te worden

om onze impact te verminderen. Ons

sterk duurzaamheidsfundament op te

in zorgvastgoed. Om aan de behoeften

eerste duurzaamheidsrapport beschri-

bouwen binnen onze strategie en onze

van morgen te voldoen, moeten we ons

jft onze voortgang en aanpak in dit

manier van werken. In de komende drie

voorbereiden op de toekomst door grote

duurzaamheidstraject. Het is opgesteld

jaar zullen we de monitoring van de

uitdagingen aan te pakken, zoals ver-

in overeenstemming met de interna-

energieprestaties van onze portefeuille

grijzing, toenemende ongelijkheid, kli-

tionale duurzaamheidsrichtlijnen: GRI,

geleidelijk uitbreiden om onze ambities

maatverandering en energietransitie.

EPRA sBPR en de Euronext ESG-richt-

te herdefiniëren en sterkere doelen te

Met onze unieke combinatie in zowel

lijnen.

stellen voor de komende jaren. We heb-

de publieke als de private markt willen

ben ervoor gekozen om de Sustainable

we voorzien in de behoefte aan gelijke

Doorheen onze activiteiten willen we

Development Goals als kader in ons

toegang tot zorghuisvesting voor

ons vooral focussen op drie pijlers.

rapport te gebruiken om ons te helpen

ouderen en mensen met een verstan-

Onze gebouwen en onze zorgverleners

de acties te meten en uit te leggen om

delijke en / of lichamelijke beperking.

vormen de essentie van ons bedrijf.

onze missie te bereiken.

De recente Covid-19-crisis benadrukt de

Bovendien willen we onze sociale en
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1 Excl. de assistentiewoningen waarvoor er individuele meters per appartement zijn en waarvan de eindgebruiker niet de eigen klant van CPI is

Care Property Invest

Onze duurzaamheidsroadmap
weerspiegelt de weg naar het
realiseren van onze ambities. We
streven ernaar om de komende jaren
meer ambitieuze en kwantitatieve
doelstellingen vast te stellen.
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Onze Gebouwen
In samenwerking met de ex-

een mentaliteitsverandering te

Bovendien werken we actief aan

ploitanten streven we ernaar om

stimuleren en het energiever-

het verminderen van onze mi-

binnen de komende 3 jaar 80%1

bruik te helpen verminderen. De

lieu-impact door deze als cruciaal

van onze portefeuille uit te rusten

gegevensverzameling zal ons

element mee te nemen in de due

met een milieubeheersysteem om

helpen om Science Based Targets

diligence-audit van nieuwe project-

real-time gegevens over het ener-

tegen 2025 op te stellen en onze

en en door deze impact periodiek

gie- en waterverbruik op te volgen.

exploitanten te ondersteunen met

te monitoren. Dit geldt zowel voor

Dit is een zeer effectieve manier

betrekking tot ambities op het geb-

onze bestaande projecten als voor

om het bewustzijn te vergroten,

ied van klimaatverandering.

onze eigen kantoren.

Bij al onze projecten werken we

fieerde portefeuille aan te bieden

Onze meest recente ontwikke-

nauw samen met de zorgverleners

met alternatieve woonzorgvoor-

lingen van assistentiewoningen

en OCMW’s om het welzijn van de

zieningen, zoals woonzorgcentra,

bieden oplossingen voor de

eindgebruikers, de bewoners, te

assistentiewoningen, centra voor

groeiende vraag van een nieuwe

centraliseren.

kortverblijf en wooncomplexen

generatie ouderen die veel belang

voor mensen met een lichamelijke

hecht aan een zo lang mogelijke

en / of verstandelijke beperking.

zelfstandigheid.

Onze inzet op sociaal en milieu-

worden. Door deze verbintenis

Met onze medewerkers centraal in

gebied is niet beperkt tot onze

ondersteunen we vier fundamen-

onze bedrijfsvoering, streven we

portefeuille. Ook binnen onze

tele gebieden: mensenrechten,

er voortdurend naar om te werken

eigen bedrijfsvoering staat onze

arbeid, milieu en

met respect voor het welzijn van

maatschappelijke verantwoorde-

anticorruptie. Bovendien kregen

onze medewerkers op het gebied

lijkheid centraal. In 2020 verster-

we een CO2-neutraal label voor

van persoonlijke ontwikkeling,

ken we verder onze duurzaam-

onze hoofdkantooractiviteiten in

training, (geslacht) discriminatie,

heidspositie door ondertekenaar

2019.

gezondheid en algemene werk-

Onze Zorgverleners

We willen tegemoetkomen aan
de verschillende behoeften van
de bewoners door een gediversi-

Onze Verantwoordelijkheid

van het UN Global Compact te

tevredenheid.

1 Excl. de assistentiewoningen waarvoor er individuele meters per appartement zijn en waarvan de eindgebruiker niet de eigen klant van CPI is
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