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Introductie

In september 2019 lanceerden wij een ambitieuze ESG Strategie. De doelen die 

wij onszelf daarin hebben gesteld dragen bij aan een duurzame samenleving en 

toekomstbestendige beleggingen voor onze klanten. Beleggen met Betekenis 

krijgt daarmee vorm, maar dit schept ook verwachtingen. 

Met gepaste trots presenteren wij u daarom de eerste ESG Update! Vanaf nu 

nemen wij u na afloop van elk kwartaal mee in de realisatie van onze ESG  

strategie. Want successen willen we graag delen!

Erik Tillemans houdt zich bij Syntrus Achmea, als ontwikkelaar 
in het team Acquisitie & Ontwikkeling, vooral bezig met 
complexe binnenstedelijke herontwikkelingen van bestaande 
gebouwen. In het project House Modernes in Utrecht werd 
hij enthousiast over het hergebruik van (sloop)materialen, 
ook wel ’urban mining’ genoemd.

De gipsplaatwanden van de lokalen  
van de Hogeschool Utrecht in het 

gebouw worden zorgvuldig 
ontmanteld. De platen worden 

eruit gezaagd, gekanteld en 
hergebruikt als achter-

plaat in nieuwe 
brandwerende 

wanden. 

"Je moet met andere ogen naar producten leren kijken.  
Ik vond het heel mooi te zien hoe alle materialen werden  
gesorteerd, hout bij hout, plaat bij plaat, alles werd keurig 
opgestapeld". Er is veel kennis nodig om materialen  
ongeschonden uit een gebouw te halen en ook om ter plekke 
te beoordelen of iets nog bruikbaar is. Daarom wordt 
samengewerkt met de Urban Mining specialist New Horizon. 
Bij elk project wordt een oogstlijst op detailniveau opgesteld, 
precies het aantal meters kabelgoot etc. Op basis van  
levenscyclus analyses van alle bouwmaterialen worden de 
milieukosten berekend. Zo weten wij dat we door deze 
werkwijze substantieel reduceren ten opzichte van lineaire 
sloop. Bij dit gebouw gaat het daarbij om een besparing  
van maar liefst 40 ton CO2.

Meer weten? Lees het volledige interview met New Horizon

Circulair bouwen – House Modernes, Utrecht

Onno Hoff Fund Manager

House Modernes, Utrecht

https://www.syntrus.nl/_cache/syntrus-achmea-vastgoed/media/hltqc95646/Pilot_Urban_Mining_House_Modernes_febr_2020.pdf?hash=44d5e71eb19f2309
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Onze ESG strategie

In deze matrix ziet u de 5 pijlers van onze ESG strategie schematisch weergegeven. In onze ESG Update vermelden we al het 
nieuws in de kleur van de betreffende ESG pijler.

Staat onze ESG strategie u nog scherp voor ogen?

Moderne en transparante fondsvoorwaarden zijn belangrijk 
om onze beleggingsproducten aantrekkelijk en waardevol te 
houden voor onze (toekomstige) klanten. Om die reden 
wordt regelmatig getoetst of de fondsvoorwaarden voldoen 
aan ‘Best market practice’.

In 2019 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de fonds-
voorwaarden van de Nederlandse vastgoedfondsen. Zo is het 
liquiditeitsmechanisme (uittreding) verbeterd door een 
tijdvolgorde aan te brengen en zijn criteria opgesteld voor de 
bespreking van de vermogenspositie in het portefeuilleplan.
De grootste verandering is aangebracht in het toezicht op de 
fondsen. De Raad van Toezicht van elk fonds zal in 2020 
overgaan in een Advisory Board. Elke Advisory Board zal 
straks bestaan uit drie onafhankelijke leden (waarvan één 
voorzitter) en drie participanten.

Met deze aanpassingen willen wij de belangen van onze  
participanten nog beter waarborgen.

Aanpassingen in governance vastgoedfondsen
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Met ingang van 1 oktober 2019 past Syntrus Achmea 
automatisch de hypotheekrente aan als klanten (extra) 
aflossen en daardoor in een lagere tariefklasse komen.  

De wijziging geldt, in navolging van Attens Hypotheken, nu 
ook voor hypotheken die worden verkocht onder de labels 
Syntrus Achmea Hypotheken en Tellius Hypotheken.  
Aflossingen verlagen het risico van de hypotheek voor de 
geldverstrekker. Dit voordeel geeft Syntrus Achmea nu, elke 
maand, automatisch door aan de klant, zowel voor reguliere 
annuïtaire of lineaire aflossingen als extra aflossingen. 

In Park Zonnehof in Amsterdam 
Duivendrecht, een object van één van 
onze opdrachtgevers, wordt sinds kort 
het functioneren van de verwarming 
en de ventilatiesystemen van 129 
gasloze en energieneutrale woningen 
op afstand gemonitord. Het onder-
houdsbedrijf hoeft dan alleen nog 

langs te komen bij storingen. De jaarlijkse standaard controle 
behoort hiermee tot het verleden.

Monitoren (van) waterverbruik
In het kader van verbetering van de GRESB scores is een pilot 
gestart met het Finse bedrijf Smartvatten. Op het aspect 
“Monitoring & EMS” zal door het grootschalig uitlezen van 
gebruiksdata van water en energie (slimme meters) meer 
inzicht worden gekregen in het waterverbruik. Deze inzichten 
geven ons nog meer mogelijkheden om in samenwerking met 
de huurder actief op gebruik te sturen. 

In Apeldoorn zijn eind december 86 
gasloze zorg appartementen opgeleverd 
zonder warmtepomp volgens het 
concept van 'Passief Bouwen': 
woonzorgcentrum Veldhuis. 
Uitmuntende isolatie zorgt ervoor  
dat er nauwelijks energie nodig is  
voor verwarming, terwijl zonne panelen 

het grootste deel van de benodigde stroom opwekken. 
Zorgorganisatie KleinGeluk huurt de appartementen die 
geschikt zijn voor mensen met een intensieve zorgvraag.  
Dit beschermd wonen-concept is een volwaardig alternatief 
voor het traditionele verpleeghuis.

Met passief bouwen realiseren we een toekomstbestendig 
gebouw zonder dure en ingewikkelde installaties, maar mét 
een perfect binnen klimaat. Zo willen wij zorgvastgoed in de 
komende decennia ontwikkelen.

Meer weten? Lees het artikel in Vastgoedsturing (sept 2019): 
Syntrus Achmea helpt zorgorganisaties met verduurzaming.

Introductie automatische rentedaling

In 2019 heeft W/E adviseurs voor zeven woningportefeuilles een Routekaart CO2-emissiereductie opgesteld. In deze 
Routekaart zijn verschillende scenario's doorgerekend om de CO2 uitstoot te reduceren. Op basis hiervan wordt met onze 
klanten een keuze gemaakt voor een scenario en kunnen 
concrete doelstellingen voor CO2 reductie voor 2030 en 2050 
worden bepaald. Inmiddels zijn we ook gestart met de 
winkel- en kantorenportefeuilles.

De doelstellingen sluiten aan bij het Nederlandse 
Klimaatakkoord. De vervolgstap voor 2020? Starten met de 
uitvoering! Ook starten we dit jaar met de monitoring van de 
uitstoot. Dit wordt gedaan door Innax op basis van de 
daadwerkelijke verbruiksdata die afkomstig zijn van slimme 
meters, netbeheerders en vastgoedmanagers.

CO2-Routekaart voor alle vastgoedportefeuilles

‘Slimme’ woningen Passief bouwen
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https://www.syntrus.nl/nieuws/syntrus-achmea-helpt-zorgorganisaties-met-verduurzaming
https://www.syntrus.nl/nieuws/syntrus-achmea-helpt-zorgorganisaties-met-verduurzaming


#esgsyntrusachmea

esg@achmeavastgoed.nl

www.syntrus.nl

ESG Agenda 2020
DATUM EVENEMENT

10 maart DUFAS 3e Klimaatwerkconferentie 
Den Haag, 13 – 17.00 uur, Bijdrage van onze collega Margot Six. www.dufas.nl/events/klimaatwerkconferentie-maart-2020/ 

13 maart NEVAP ‘De toekomstwaarde van vastgoed’ 
The Penthouse, Den Haag, 9.00 uur. www.nevap.nl/activiteiten

19 maart VGME Vastgoedsociëteit 
AFAS Da Vinci Theater, Leusden. Collega's Jos Sentel en Marco Mosselman, bijdrage over Financieel rendement,  

maatschappelijk effect. www.vgme.nl/evenementen

24 maart Phenix Capital 
6th Impact Summit Europe, Vredespaleis, Den Haag. www.phenixcapital.nl/impact-summit-europe-2020-home

16 april NEPROM, Dag van de projectontwikkeling (DVDP) 
Den Bosch, collega's Jos Sentel en Boris van der Gijp, bijdrage over de concretisering van de S component in ESG.  

www.neprom.nl/dvdp

26 mei BENG Congres ‘Zo doe je dat’ 
Mauritskazerne Ede, de laatste inzichten rond BENG. www.lente-akkoord.nl

Interview

DOE MEE
Syntrus Achmea neemt het voortouw, 
maar wij kunnen niet zonder u als partner. 
Alleen samen maken wij onze steden 
toekomstbestendig. Heeft u suggesties  
of ideeën voor samenwerking? Stuur ons 
een bericht via: esg@syntrusachmea.nl 

ESG thema's 2020 - 2030
Onze ESG thema's worden toegelicht in de volgende video:

In elke ESG Update interviewen wij één van onze 
collega’s. Welke ESG projecten of werkzaamheden 
liggen er op zijn/haar bordje op dit moment? En hoe 
gaan zij zelf om met duurzaamheid in hun privéleven? 
De spits wordt afgebeten door: Robert Dalenoort,  
Team manager Technisch Management afdeling 
Woningbeleggingen. 

Robert is sinds 7 jaar werkzaam bij Syntrus Achmea.  
Als voormalig vastgoed consultant heeft hij veel ervaring 
opgedaan in de utiliteitsbouw en woningbouw, zowel op 
strategisch niveau als de uitvoering.

Wat zijn op dit moment voor jou werkzaamheden  
die betrekking hebben op ESG?
“Ik houd mij op dit moment bezig met de vraag hoe wij 
als Syntrus Achmea de technische data van gebouwen 
meer voor ons kunnen laten werken. Waar zitten de 
installaties in woningen, zoals warmtepompen en hoe 
presteren deze? Van weten, ontsluiten naar analyseren. 
Zo kunnen wij op basis van deze data de isolatiewaarde 
van de hele portefeuille berekenen. Met deze benadering 
verlagen wij de onderhoudslasten voor woningen, 
verbeteren we het woon  comfort en verlagen we de 

risico’s in de portefeuille. 
Uiteindelijk garanderen wij 
hiermee een duurzaam lange 
termijn rendement voor onze 
opdrachtgevers en, niet onbelang-
rijk, toekomstbestendig vastgoed 
voor een duurzame samenleving.”

Hoe ga jij om met duurzaamheid in jouw privéleven?
“Vier jaar geleden heb ik mijn eigen woning laten 
ontwerpen en bouwen. Bij het ontwerp ben ik uitgegaan 
van een ‘slimme’ en energiezuinige woning: meten is 
weten. We hebben rekening gehouden met de juiste 
(zon- en wind)positionering van de woning, een goede 
isolatie en ventilatie en het reduceren van de energie-
vraag. Alleen gebruiken wat je nodig hebt. Wat over is, 
kun je elders toepassen; de restwarmte van de koelkast 
verwarmt de berging en het regenwater dat zich 
verzamelt onder de ingegraven trampoline, gebruik ik in 
de zomer voor het besproeien van de tuin. Daarnaast rijd 
ik in een elektrische auto, scheid ik mijn afval en ben ik 
aangesloten bij een groene energieleverancier.”
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/esgsyntrusachmea/
https://www.linkedin.com/company/syntrus-achmea-real-estate-&-finance/
https://twitter.com/syntrusvastgoed
https://youtu.be/YAUhbSq6JbQ

