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ESG (Environmental Social Governance) heeft grote impact 
op de maatschappij. Het is een holistische benadering 
waarbij duurzaamheid ‘oude stijl’ (energie, materiaal) 
samengaat met thema’s als gezondheid en welzijn.

Ooit werd ESG beschouwd als ‘nice to have’. Maar nu zijn 
duurzaamheid, gezondheid, welzijn en governance zaken 
die ontwikkelaars, beleggers, eindgebruikers, overheid, 

aandeelhouders, banken, maar vooral de maatschappij en 
werknemers verwachten en steeds meer gaan eisen. De 
urgentie neemt toe door de COVID-19 pandemie en de 

sterk toenemende aandacht voor klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan. Organisaties en haar bestuurders 

ontkomen er niet meer aan.



ESG is van belang voor alle stakeholders

Om de ESG-doelen van een organisatie te halen wordt een 
inspanning van de organisatie gevraagd, waarbij vastgoed een 
belangrijk onderdeel is. Steeds meer organisaties en overheden 

geven publiekelijk aan tot welke ESG-doelen zij zich committeren 
voor 2030 en 2050. Werknemers, met name millennials, geven 
aan hoge ESG-standaarden en doelen belangrijk te vinden in de 
keuze om bij bedrijven te gaan of blijven werken. Investeerders, 

financiers en de overheid vragen meer transparantie en 
gedetailleerde informatie over de ESG-doelen van een organisatie 

voordat zij tot financiering, opdrachtverlening of goedkeuring 
overgaan.



om samen met beleggers, ontwikkelaars en/of corporaties de benodigde plannen van de grond
te krijgen.

Welke ontwikkelingen zijn er in de markt die het verschil gaan maken de komende jaren?
Huishoudens worden kleiner en nemen in aantallen de komende jaren fors toe. Dit stelt eisen
ten aanzien van het soort woningen en woonconcepten die moeten worden gerealiseerd.
Nieuwe concepten waarbij community building en nieuwe serviceverleningsconcepten het

Een succesvolle ESG-strategie creëert voor eindgebruikers waarde 
door te voorzien in:

§ Verhoogde aantrekkelijkheid van de organisatie voor 
medewerkers, klanten en aandeelhouders

§ Betere toegang tot kapitaal
§ Lagere bedrijfskosten;
§ Betere aansluiting op regelgeving;
§ Positieve impact op samenleving en planeet.

Een succesvolle ESG-strategie creëert voor beleggers en eigenaren 
waarde door te voorzien in:

§ Verhoogde aantrekkelijk van de portefeuille
§ Behoud van huurders; 
§ Betere toegang tot kapitaal;
§ Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten;
§ Hogere vermogenswaarde;
§ Betere aansluiting op regelgeving.



Eén ding is duidelijk !  Het vermogen van een organisatie om een 
duidelijke ESG-ambitie te formuleren en het vermogen ESG-

informatie van hoge kwaliteit te verzamelen, deze vervolgens te 
waarborgen en te publiceren is essentieel voor de succesvolle 

invoering van een ESG-strategie. 
Alle stakeholders dienen hierbij betrokken te worden, want de 

opgave vraagt om een integrale aanpak. Voor vastgoed betekent dit 
dat eigenaren en eindgebruikers van vastgoed meer moeten 

samenwerken omdat alleen dan een optimaal resultaat behaald kan 
worden. Adviseurs moeten dit faciliteren met advies en een op 

technologie gebaseerde aanpak en database, gecombineerd met 
proces- en projectmanagement.
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Onze aanpak in 5 stappen

De 5-stappen waarmee toegetreden wordt tot 
de kopgroep en echt werk gemaakt wordt van 
gezond en duurzaam vastgoed:

§ Stel het ambitieniveau vast
§ Bepaal de startpositie
§ Kies voor een (eigen) best practice
§ Organiseer de uitvoering
§ Durf te communiceren



We beschikken over een dedicated database

Onze aanpak kan niet zonder ondersteuning met bewezen online 
proces tools en een database. AAA Network werkt met Blue 

Module: een dedicated database en consistente bron voor alle 
gezondheids- en duurzaamheidsinformatie met krachtige ‘best 

practices’ zoals BREEAM, WELL, Fitwel, LEED, GRESB en/of 
eigen op maat gemaakte best practices geschikt voor alle types 

vastgoed en gebieden/communities. 

Alle processen, resultaten en benchmarks worden weergegeven in 
een overzichtelijk data intelligence dashboard. Het dashboard is 
zichtbaar te maken voor medewerkers en derden via een website 

en QR-code. Door automatisering worden menselijke fouten uit het 
proces gehaald en wordt op tijd en middelen bespaard.



Proces: van start tot uitvoering

We ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en 
verankeren dit in een strategiedocument, gereed voor 

besluitvorming. Vervolgens begeleiden we de uitvoering.
We kwantificeren de huidige en gewenste situatie, voeren analyses 

en (desgewenst) enquêtes uit, bepalen in overleg doelen en 
selecteren daarbij de meest gerede best practices in combinatie 

met een businessplan. 
In het proces ontwikkelen we draagvlak door stakeholders te 

betrekken bij de gemaakte keuzes. We werken met een 
klankbord- en projectgroep. In de klankbordgroep zijn relevante 

geledingen van de organisatie vertegenwoordigd. 



Nieuwgierig geworden?
We komen graag onze aanpak vertellen hoe we 

onze aanpak implementeren!

Bel Herman van den Berg 
herman.vandenberg@aaassociates.nl

00 31 6 51 41 20 69

of 

Paul Wessels
info@aaassociates.nl
00 31 6 54 37 32 28 



WAAROM AAA NETWORK ? 
Vraagstukken worden gecompliceerder en vragen om een multidisciplinaire aanpak en 

expertise. Door de juiste expertises samen in te zetten kunnen klanten optimaal worden 
bediend.


